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I, _ ©ECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Otunun 
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oya sunul
du. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre 

görüşüldü. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 13,00 de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Açık oya sunulan Devlet Üretme Çiçtlikleri 

Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının kabul olunduğu bildirildi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi ile, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe 

kanun taşanları üzerinde bir süre görüşüldü. 
Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 19,05 te ara verildi. 

Vcünc-ü Oturum 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe

si kabul olundu. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarılarının madde ve bölümleri kabul 
olundu, tümünün gelecek birleşimde açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

Saat 22,07 de Birleşime beş dakika ara ve
rildi. 

Dördüncü Olunun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarısının madde ve bölümleri kabul 
olundu, tümünün gelecek Birleşimde açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

9 . 2 . 1972 Çarşamba günü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime ( 9 . 2 . 1972) saat 1,10 
da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Ilayri Mumcuoğlu Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi

der Vergileri Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî işler, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/41) ( S. Sayısı : 
62) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/528; Cum
huriyet Senatosu 1//42) (S. Sayısı : 63) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 .1972) 

zm 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin Birinci Oturumunu açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Vehbi ErsiVnün, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi hakkındaki ko
nuşmasına bir hususun tutanağa yanlış geçtiğine 
dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5 Şubat 1972 günü Sağlık Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde yaptığım açıklamada tutanağa yanlış 
geçen bir hususu düzeltmek için söz verilmesini 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Sayın Ersü, hangi Bakanlıkta 
bu... 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sağlık Ba
kanlığında. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurunuz 
efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 

5 Şubat günü Sağlık Bakanlığı Bütçesi üze
rinde yaptığım konuşma sırasında Bakanlıktaki 
komisyon ve komitelerde ilâç ruhsat sahibi ve 
yapımcıların bulunduğunu ve bu zevatın halk 
yararına kararlar alamayacağını huzurlarınızda 
açıklamıştım. 

Bu beyanlarımın en ufak gerçek dışı bir yanı 
yoktur. Ancak, Fiyat Komisyonu Başkanı olan 
Eczacılık Fakültesi Sayın Dekanı ile bu iddiala
rımın hiçbir ilişkisi yoktur. Yalnız olay ve isim 
benzerliğinden bir zühule düşmüş olduğumu 
gördüm. Burada savunma hakkı olmayan bir 
kişi hakkında tutanaklara yanlış geçen bir hu
susu düzeltmek, sanıyorumki en doğal bir gö
revimdir. Bunu yapmış oluyorum. 

Sayın Başkanım söz verdiği için, sizler de 
dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ersü. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

A — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür

lüğü 
BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin 

müzakerelerine başlıyoruz. İlgililer yerlerini al
mışlardır. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1972 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Grubları adına söz alanlar : Sayın Etem 
Karakapıcı; Sayın Saffet Ural, Saym Kemal 
Şenocak. 

Şahısları adına siöz alanlar : Sayın Salim Ha-
zerdağlı, Sayın ismail Şenyurt, Sayın Haindi 
Özer, Sayın SelâJhattin Babüroğlu, Sayın Hilmi 
Soydan. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ka
rakapıcı, buyurunuz. Saat 09,34. 

M. G. P. GRUBU ADINA İBRAHİM KARA
KAPICI (Urfa) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Köy işleri Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi üze-

247 — 



rinde Millî Güven Partisi Senato Grubu adına 
söz almış 'bulunuyorum. 

Bu münasebetle Yücs Senatoyu, Sayın Ba
kan ve Bakanlık erkânını grubum adına say-
giyle selâmlarım. 

Tarımla geçinen ve nüfusumuzun (/c 70 ini 
teşkil eden köylü sorunlariyle yakından ilgile
nen bu Bakanlık bütçesi, tarımsal kalkı nma-
nm altyapısının gelişmesine hizmet eden bir 
Bakanlık olarak mütalaa edilmektedir. 

Artan nüfusa oranla tarım ürünlerinin de 
artırılmasını, kötü hava şartlarını bir ölçüde 
yenerek tarım maddelerini ilk hamlede tüke
tim seviyesine çıkarma çabalarını ve ihraç 
ürünlerimizin çoğaltılmasını, bu kesimde vatan
daşlarımızın yaşama seviyelerinin yükseltme 
gayretlerini bu Bakan]iğin hizmet alanında gör
mekteyiz. 

Bir kıyaslama yaparsak, ortalama nüfus ar
tışı (/c 2,5 olmasına mukabil tarımsal gıda mad
deleri artışı bu oranın çok altındadır. Diğer bir 
husus da tarım kesimindeki nüfusumuz diğer 
milletlere göre, yüksek bir rakam seviyesi gös
termektedir. O kaide, nüfus artışına göre tarım
sal gelirlerin azlığı ve tarım kesimimle nüfus 
kalabalığı, çok yönlü tedbirler alınmasını ve 
altyapı hizmetler inin bir plan ve program için
de yürütülmesini gerekli kılmaktadır. 

İşte bu amaçla; baraj, sulama şebekeleri, 
taşkınlardan korunma, arazi ıslahı, bataklık
ların kurutulması, küçük su işleri, yol, elektrik. 
içme suyu gibi altyapı yatırımları bir progra
ma bağlanmıştır, 

Ancak, bu program vs projelerin uygulama
sı basan maddî güçlüklerden, bazan hizmetle
rin gereği gibi organize edilmemesi ve hizmet-
lerarası ahengin sağlanmaması yüzünden maa
lesef aksaklıklara uğramaktadır, ülkemizin 
toprak varlığı, yeraltı, yeriisiü su kaynakları 
ve iklim şartları aslında yüksek bir potansiyel 
sağlamaya elverişlidir. İşte bu şartlar içinde 
hem tarım ürünlerini, hem de tarımda çalışan
ların fert basma düşen gelirini artırmak üze
re, birim başına yüksek verim almanın çaresi
ni, zamanın teknolojisinden de faydalanarak 
bulmak ve uygulamak zorundayız. Kaldı ki, şe
hirle - köy mukayesesinde her türlü mahrumi
yetin ağır bastığı ve yıllarca kendi haline ter
kedilmiş köy ve köylü sorunları bugün artık 

9 . 2 . 1972 0 : 1 
önemini kuvvetle hissettirmiş ve sosyal adalet 
ilkelerinin özellikle bu kesimi kapsaması ön
görülmüştür. Bu gaye ile 1983 te kurulan Köy 
îşleri Bakanlığı henüz tam manasiyle hiamet 
rotasına girmiş sayılamaz. 

Sayın arkadaşlar, 
Köy İşleri Bakanlığının 1372 bütçesini şöy

lece tetkik edersek; 
Cari harcamalar; 324 202 000 
Yatırım harcamalar; 918 174 C03 
Transfer harcamaları; 103 534 000 

Toplam : 1 350 911 000 
liradır. 

Geçen seneye göre cari harcamalarda ve ay
rıca diğer bölümlerde artışlar görülmektedir. 
Bunu bu kadarla belirtmekle yetineceğiz. 

Şimdi, başta çok mühim telâkki ettiğimiz; 
Yolf Su Elektrik Genel Müdürlüğü hism2tlerini 
ele almak istiyoruz. 

Hizmet sahası çok geniş, o nispette köye gö
türeceği hizmetin ölçüsü çok büyük olan YSE 
Umum Müdürlüğünün son senelerdeki çalışma
larını memnuniyet verici bulmaktayız. 

Köy kalkınmasında köy yollan başlı başı
na önemli bir unsur teşkil eder. Uzun yıllar köy 
sağlığı, ile, bulaşıcı hastalıklarla mücadele iş
lerinde hizmet görmüş bir arkadaşınız olarak 
arz edeyim ki, eğer köye hizmet götüreceksek, 
eğer köye asgari sağlık şartlarını sokmak: isti
yorsak ve eğer mal, can emniyetini sağlamak 
ve köylünün ürününü değerlendirmek istiyor
sak, her şeyden evvel köy yollarını yapmaya 
mecburuz ama üzüntü ile belirtmek isteriz ki, 
köy yollarının yapılış temposu hııg'ms kadar 
istenilen yeterliğe ulaşamamıştır. Bü;,ce rapo
runu tetkik ettiğimizde, bu sene köy yolları için 
ayrılan tahsisat 308 milyondur,. Halbuki dar 
ölçüler içinde hesaplanan ihtiyaç miktarı ise, 
523 milyondur. Aradaki fark, 215 milyon tut
maktadır. Taihsisatm bu durumunu gözönünde 
tutarak sayın uygulamacılardan mevcut prog-
lara göre ve her hangi bir tesirle değişikılikicr 
yapılmaksızın bu dar imkânları, en verimli pro
jelerin gerçekleşmesinde kullanmalarını has
saten rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elbette insan sağlığı ile yakından ilgili içme 

suyu konusu da köy ve köylümüzün başlıca 

248 —. 
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mühim sorunlarından birini teşkil eder. Bu sa
hada henüz çok geride kaldığımız muhakkak
tır. 65 bin yerleşme ünitesinin henüz yarışma 
varamayan miktarına içme suyu götürülmüş
tür. Biz, Millî Güven Partisi olarak bu önemli 
davanın biran önce gerçekleşmesi için sarf edi
lecek gayretleri destekliyoruz ve bundan son
raki uygulamalarda daha çok muvaffak olun
masını candan temenni ediyoruz. Zira, bugün
kü şartlar içinde halen Doğu ve bilhassa Güney
doğu illerimizin birçok köylerinde içme suları, 
yağmur sularına ve tabiatın lütfuna bağlı kal
mıştır. Son yıllarda Güney illerinde içme su
yu konusunda takdire şayan çalışmalar oldu
ğunu da belirtmek isteriz. Bunların bugünkü 
durumları ve işleyişleri hakkında Sayın Ba
kandan geniş bilgi vermesini rica ediyorum. 

Bu alanda yalnız şu kadarını belirteyim. 
ki, bütçe darlıkları sebebiyle tespit edilen tah
sisat 265 milyon liradır. Halbuki esas ihtiyaç 
300 milyondur. Geçen sene bu sahada konu
lan tahsisat yetmediğinden, sene içinde 63 mil
yon ek ödenek alınmıştır. Böylece 1972 jûı tah
sisatı, geçen seneye göre 90 milyon noksan bu
lunmaktadır. 

1971 yılı başında elektriğe kavuşan köy mik
tarı 3 895 dir. Bu seneki tatbikatla bunun bir 
misline çıkarılacağı ümit edilmektedir. Halen 
köylerimizin büyük bir kısmı elektrikten mah
rumdur. Elektriği köylerimiz için lüks telâkki 
etmeyecek yalnız aydınlatma işini halletmek
ten ötede, köyde küçük sanayiin gelişmesine 
ve sulama işlerinde de büyük yardımı olaca
ğına kaani bulunmaktayız. Hükümetin köyle
re televizyon götürüleceği yolundaki va'ad-
leriııin tahakkuku da, bir ölçüde bu konunun 
süratle geliştirilmesine bağlıdır. Bu arada bil
hassa hudut köylerimizin, gümrük kapılarımı
zın biran evvel bu medenî nimete kavuşmasını 
görmekten memnun olacağımızı ve bu yöndeki 
faaliyetleri destekleyeceğimizi kaydetmek is
terim. 

Köy elektrifikasyonuna bu yıl Köy İşleri 
Bakanlığı için Enerji ve Tabiî Kaknaklar Ba
kanlığına 200 milyon lira ayırmakla Bütçe Kar
ma Komisyonu hayırlı bir adım atmıştır. Bu 
tatbikatın da başarılı olmasını dileriz. 

Sayın arkadaşlar, 
iyi yetişmiş ve tecrübeli teknik bir kadroya 

saihip Toprak - Su Teşkilatına gelince; Türkiye-

mizde 25 milyon hektarlık ziraat arazisinin 4 
milyon hektarı çoraklık sebebiyle drenaja muh
taçtır. Ayrıca bu arazinin 18 milyon hektarlık 
kısmı da, çeşitli eresyonlara mâruzdur. Mevcut 
sularımızın sulamada istifadeli hale getirilme
si, su israfının önlenmesi, tarım arazisinin ço
raklaşmasını durduracak tedbirler alınması 
ihmal edilecek hususlar değildir. Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünün bu sahalardaki çalışma
larını takdirle karşıladığımızı beyan etmek is
teriz. 

Köylümüzü yakından ilgilendiren Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün bazı tatbi
katlarında aksaklıklar olduğu anlaşılmaktadır. 
Köylümüze toprak tevzi edilmesi, onların bu 
toprağı verimli şekilde işletmesi, maalesef bu
güne kadar istenilen bir sonucun alınmasına 
yetmemiştir. Yalnız toprak vermenin işi hal
letmediği bir hakikattir. Bu Umum Müdürlü
ğün köy yerleşmeleri, köy konutları, bilhassa 
orman içi köyleri geçim imkânlarına kavuş
turulması için gerekli tedbirlerin alınması, bu 
arada barajlar ve sınaî tesisler dolayısiyle baş-
gösteren mecburi göçlerin karşılanması, köy
lerden, şehirlere doğru devam eden yerleşme
lerin önlenmesi, iskân politikasının geniş açı
dan ele alınmasını zaruri kılmaktadır. 

Burada Toprak Reformu konusuna da, de
ğinmek yerinde olur. 

Anayasamızın 37 nci maddesinde toprak
ların verimli olarak işletilmesi ve toprağı ol
mayan yahut yeter toprağı bulunmayan çift
çilere toprak verilmesi ve tarımda üretim ve ve
rimliliği artırıcı tedbirlerin alınması hususun
da Devleti görevlendirmiş bulundurmaktadır. 

Millî Güven Partisi olarak memleket şart
larına ve ihtiyaçlarına cevap verecek toprak 
reformunun ciddiyetle ve inançla yürütülmesi
ni zorunlu germekteyiz. Şüphesiz bu reform, 
memleketi hem tarım bakımından ilerletecek, 
hem de tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ya
şayış şartlarını yükselterek sosyal adalete uy
gun düşecek mahiyette gerçekleştirecektir. Mil
lî Güven Partisi bu yolda gösterilecek gayret
lere destek olmayı ve bu millî davanın biran ev
vel tahakkuku için kendi yapıcı gücünü de et
kili bir şekilde kullanırdı bir görev saymak
tadır. 



C. Senatosu B : 33 

Değerli arkadaşlarım;, 
Gösterilen bütün bu gayretlere rağmen, 

bugün Türkiye'deki köylerimizin ve köylümü
zün durumu ferahlatıcı bir tablo çizmenize im
kân vermiyor. Maalesef köylerimizin bugün de 
% 20 si okulsuz, % 55 i susuz ve % 65 i yolsuz 
ve % 90 ı elektriksiz bulunmaktadır. 

Köylünün mühtacolduğu kredi miktarı ye
tersiz, dağıtım düzensiz ve bu krediden fayda
lanması çok kere adaletsizdir. Bundan dolayı 5 
Yıllık Plân çalışmaları, icra plânı tedbirleri, 
özel koordinasyon projeleriyle diğer bakan
lıklarla ve kuruluşlarla müşterek çalışmaların 
yapılması, köy kalkınması için zaruri çalışma
lar olacağına kani bulunduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Bu iyi niyetlerle ve dileklerle Köy İşleri 
ıBakanlığınm 1972 yılı Bütçesinin memleketi
mize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirmesi
ni diler, Millî Güven Partisi Senato Grubu adı
na Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Kara-
kapıcı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sa
yın Saffet Ur al. 

Buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA SAFFET URAL 

(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Köy işleri Bakanlığı 1972 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhu
riyet Senatosu grubu adına tenkit ve temenni
lerimizi dile getirmek üzere yüksek huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Köy ve köylü sorunları, bütün siyasî te
şekküllerimizin en çok ilgilendiklerini iddia 
ettikleri konulardır. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz de, en az diğer siyasî partilerimiz 
kadar ve bize göre onlardan, daha çok ciddi
yetle eğildiğimiz, çok ciddî bir dâva karşısın
dayız. 

Cumhuriyet Halk Par'dsi olarak, Atatürk'
ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine çıkma çabamızda, köyü ve köylüyü 
kalkındırmanın ilk adım ve en üstün öncelik 
taşıyan bir konu olduğuna inamyorus. Mu
asır medeniyet seviyesine yükselmenin, ancak 
halkımızın büyük çoğunluğunun yaşadığı kö
yün ve köylünün kalkmdırılmasıyle mümkün 
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olabilceğine inancımız da, Cumhuriyet Senato
sunun bütün mensuplarının bir ve beraber ol
duklarına da inandığımızı ifade etmek isterim. 

Fertler olarak hangimizin veya siyasi te
şekküller olarak hangi partinin bu davada da
ha ciddî ve samimî olduğunun takdirini ise 
halkımıza ve onun en büyük kitlesi olarak köy
lümüze bırakıyor, onun yargısına ram ve teslim 
olmayı demokratik rejime bağlılığımızın tabiî 
bir icabı sayıyoruz. 

Şimdi bu genel hükümlere uygun olarak 
Köy işleri Bakanlığı ve ona bağlı Toprak ve 
iskân İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
leri üzerindeki tenkit ve temennilerimize geçi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; Köy işleri Bakanlığı 
1972 yılı Bütçesi Hükümet tarafından 257 506 548 
lirası cari harcamalar; 893 400 000 lirası yatırım 
harcamaları ve 96140 657 lirası da sermaye teşki
li ve transfer harcamaları bölümlerinde olmak 
üzere toplam olarak 1 247 047 205 Türk lirası 
olarak Yüce Mecllislere sevkedilmiş; Bütçe Kar
ma Komisyonumuz ise bunu, çok ciddî olduğuna 
inandığımız bir çaba ile toplam olarak 
1 534 982 204 Türk lirasına iblâğ etmiş bulun
maktadır. 

Böylelikle Köy işleri Bakanlığı Bütçesi, Ko-jf 
misyonun gayreti ve elbette Hükümetimizin ka
bulü ile 287 934 999 Türk liralık bir artışla ko
misyon tarafından huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu rakamları 1971 bütçesiyle mukayese et
tiğimizde : 1971 bütçesinin 81 994 535 Türk li
rası cari harcamalar, 952; 209 802 lirası yatırım 
harcamalan ve 90 481 999 Türk lirası da ser
maye teşkili ve transfer harcamaları bölümle
rinde olmak üzere 1 124 686 336 lira ödenek
ten teşekkül etmekte idi. 

Şimdi 1971 ve 1972 yılları bütçelerinin glo
bal rakamlarını karşılaştırdığımız zaman, 1972 
bütçesinin 1971 bütçesinden - Bütçe Karma Ko
misyonunun tespit ettiği şekliyle - 410 milyon 
lira civarında bir fazlalık teşkil ettiğini gör
mekteyiz. Ancak, 1971 malî yılı Konsolide Büt
çesi 38 milyar iken, 1972 Konsolide Bütçesinin 
51 milyar olarak tespiti karşısında bir muka
yese yaparsak; 1971 yılındaki ölçülere göre 
1972 yılı Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin Büt
çe Karma Komisyonumuzca kabul edilenden 
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en P,Z 100 - 150 milyon Türk lirası daha fazla 
olması lâzımgeldiğini tespit etmek icabetmek-
tedir. 

Kaldı ki, 1971 bütçesinde cari harcamalar' 
81 milyon lira iken, 1972 bütçesinde 257 milyo
na yükseltilmiştir. Bu, cari harcamalarda 170 
milyon Türk liralık bir artış ifade etmektedir. 
Bütçenin tümünde bir evvelki yıl ile mukayese 
edildiğinde bu rakamlar, 1972 yılında 1971 yı
lma nazaran köye ve köylüye 270 milyon Türk 
liralık bir eksik hizmet yapılacağı ve böylelik
le köyün ve köylünün kalkındırılması çaba ve 
hızının gittikçe azaldığı manasına haklı olarak 
yorumlanabilir. 

Hayat pahalılığıyle hizmet faaliyetlerinin 
bu yıl bir yıl evvelkine nazaran ne kadar art-. 
mış olduğunu takdir edersiniz. Bunu nazarı 
itibara alırsak - köy kalkındırma konusunda 
iddiası ne olursa olsun - bu Hükümetin kendin
den evvel gelen hükümetlerden bile geride kal
dığım söylemek haksızlık olmayacaktır. 

Buraya kadar ifade ettiklerim genel Hükü
met politikasını eleştirmeyle ilgilidir. 

Köy işleri Bakanlığı,. Cumhuriyet Halk 
Partisi Koaliasyonları zamanında köyün ve köy
lünün kalkındırılmasına bir öncelik ve bir hız 
katma amacı ile kurulmuştur. Genel olarak Ba
kanlığın ve ona bağlı daire ve bölümlerin ken
dilerine iktidarda bulunan hükümetlerce veri
len önem ve ihtiyaçlara karşı tahsis edilen 
ödenek sınırları içerisinde tatmin edici çalış
malar yapmaktadırlar. 

Yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş köylüyü ve 
köyü kalkındırmanın çok büyük gayretler ve 
özel olağanüstü çabalara ihtiyaç bulunduğunu 
bilmekteyiz. Kimsenin kimseyi suçlayacak du
rumu yoktur. Daha iyiyi, daha güzeli ve daha 
doğruyu her beraber arayacağımızdan da şüp
hemiz yoktur. 

Şimdi Bütçe Karma Komisyonunun 1972 
bütçe rakamlarında yaptığı ilâveleri gözden ge
çirmek istiyorum. 

Bu ilâvelerle şüphesiz ki önceden Hükümet
çe teklif edilenden daha fazla olarak köye hiz
met götürülmesi ve köy kalkındırılmasına ilâ
veler ölçüsünde katkıda bulunulması temin edil
miş bulunuyor. Bu bakımdan Bütçe Karma Ko
misyonunun çalışmalarını övmek ve Hükümeti 
de bu teklifleri kabul ettiği için tebrik etmek 
lâzımgelir. 

Kooperatifçilik konusunda yapılacak plân 
proje ve her türlü etütler için mevcut ödeneğe 
500 bin lira ilâve yapılmıştır. Tarımsal koope
ratiflere projeye dayalı hibe şeklindeki teşvik 
ödemeleri için 2 milyon liralık bir artış sağ
lanmıştır. Tarımsal kooperatiflerin yatırım pro
jelerine kredi şeklinde yardım fonu için de - bu 
bilhassa mühimdir - kooperatilferin kalkınabil-
meleri için, gelişmeleri için kredi müessesesine 
geniş ölçüde ihtiyaç duyulmuştur ve 15 500 000 
liralık bir ilâve sağlanmıştır. Köy yolları ya
pımı için 75 milyon liralık bir ilâve yapılmış
tır. içinde bulunduğumuz yıl içinde vaki ola
cak toplu sözleşme ve bunun neticesi hâsıl ola
cak işçi ücretlerinin artışlarını karşılamak üze
re de 120 milyon liralık bir artış yapılmıştır. 
Ayrıca, Toprak - Su Genel Müdürlüğünün ya
pacağı arazi kamulaştırmaları için de 2 milyon 
liralık bir ilâve yapılmış bulunmaktadır. 

Şimdi genel olarak Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı dairelerin kendilerine tevdi edilen görev
leri iyi yaptıklarını ifade etmiştim. Benden ön
ce konuşan Millî Güven Partisinin sayın sözcü
sünün yapmış olduğu temennilerin hepsine ben 
de katılmaktayım. Ayrıca, bir başka temennide 
bulunacağım. 

Eskiden YSE Genel Müdülüğünün yıllık ça
lışma programları Parlamento üyelerine veri
lirdi ve bu iyi bir usuldü. Her hizmetin plâna 
ve programa bağlandığı inanç ve güvenini ve
rirdi. Biz de Parlâmento üyeleri olarak, her 
biri ihtiyaç içinde kıvranan köylülerimize; «yo
lunuz bu yıl, suyunuz gelecek yıl, elektriğiniz 
de şu yıl gelecek» diyebilirdik. 

Bu usul, daha önce yaptığımız ikaz ve rica
lara rağmen maalesef terkedildi. Madem ki, 
plânın lüzumuna ve doğruluğuna, açık demok
rasiye inanıyoruz, o halde bu usul yeniden ihya 
edilmeli ve planın, spekülâsyonlara ve haksız 
oy avcılığına meydan vermeden uygulanması 
sağlanmalıdır. 

Genel olarak Köy işleri Bakanlığına bağlı 
YSE Genel Müdürlüğü, Toprak - Su Gtenel Mü
dürlüğü, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü ile Toprak ve iskân Genel Müdür
lüklerinin olumlu yönde çalıştıkları, Türk Kö
yünün ve köylüsünün kalkındırılmasına çok 
geniş ölçüde hizmet ettikleri kanısındayız. Bu 
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başarılı çalışmalarını daha da ilerletmelerini te
menni etmekteyiz. 

1972 yılı Bütçesinin Bakanlığa, hizmeti ya
pan değerli personeline ve Türk köylüsüne ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Senatoyu 
Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubu adına 
sevgi ve saygılarla selâmlarım. 

Teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ural. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kemal 

Şenocak. Buyurunuz, Sayın Şenocak. 
A. — P. GRUBU ADINA Y. KEMAL ŞEN

OCAK (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, de
ğerli Bakanlık erkânı, muhterem senatörler; 

Köy İşleri Bakanlığının 1972 yılı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım; millet toplumunun en 
küçük ünitesini teşkil eden köy toplumu, Türk 
ulusunun temel taşı olarak gerçek görüntüsün
de olmasına rağmen, maalesef bugün hâlâ binbir 
sıkıntı ve ihtiyaç içerisindedir. 

Atatürk'ün dilinde ve kalbinde kutsal yur
dun öz sahibi, asil milletin efendisi mevkiini bu
lan çilekeş Türk köylüsü, temiz ve kutsal vatan 
parçası köyü ile birlikte asırlar boyu ihmale 
uğramış, Devletimizin büyük gücünden gerekti
ği ve lâyık olduğu ölçüde yararlanamamış ve ya-
rarlandırılmamıştır. 

Yaşantısını, köyüne bağlılıkta bulan, ata top
rağına sıkı bağlı ve asla kopmak istemeyen Türk 
köylüsü kadirşinastır, feragat sahibidir, ihtiyaç
larının giderilmesini sabırla ve tevekkülle bek
ler ve bu şekilde geleneksel terbiyesini korur. 

Vatan parçası her köyümüzün pek çok ihti
yaçlarına hâlâ cevap verilememiş ve bu mert in
san medenî yaşantıya kavuşturulamamıştır. Asır
ların ihmali, Cumhuriyet devrinde demokratik 
düşünce, ileri görüş ve anlayış içerisinde Atamı
zın emirlerine de uyarak, köye hizmette bir ham
le yapılmış ise de, maalesef imkânın azlığı, ihti
yacın çokluğu hedefe ulaşmayı önlemiştir. 

4951 sayılı Kanunla 25 . 12 . 1963 tarihinde, 
köy hizmetlerinin yürütülmesi için, adını da bu 
vatan parçasından alan Köy İşleri Bakanlığı ku
rulmuş ise de, gerek kuruluş ve toparlanış şekli 
ve gerekse hizmet anlayışı, tertiplenmesi Türk 
köyüne ve köylüsüne hizmetten, çareleri kısa 
zamanda bulup dertleri halletmekten uzak kal-
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mıştır. Bu tempo ile de Türk köylüsünün yolu, 
suyu, okulu, elektriği, imarı yapılamamış ve 
çağdaş medeniyete ayak uyduracak sosyal so
runlarına çare bulunamamıştır. Halbuki, Köy 
işleri Bakanlığının kuruluş gayesi ve hedefi 
Türk köylüsüne hizmet, ihtiyaçlarına kısa za
manda çare bulmak, halletmek onun centilmen
liğine, tevekkülüne hakikî cevap ve karşılık ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; Türk köylüsü çalış
mak ve kazanmak ister. Tembelliğin ahlâkı za
yıflatıp, geleneksel saygıyı, yiğitliği, fazileti kör-
leteceğini yakinen bilir ve asla itibar etmez. O, 
büyük ve müreffeh Türkiye'nin doğuşunu, re
fah ve saadete ulaşmasını candan arzular ve ona 
göre azimle çalışma, kazanma ve kalkınma ka
rarındadır. 

Bizler millet olarak, milliyetçi ülkümüzü, ya
şantımıza temel olarak seçmek mecburiyetinde 
olduğumuzu asla unutmayarak, Türk köylüsü
nün bu asil düşüncesi ve inanışına, temiz ve sıcak 
duygularına karşılık olarak, örnek milliyetçili
ğine kuvvet vererek hizmetlerinin biran önce ta
hakkukuna gayret göstermeliyiz. 

Türk köylüsü, aziz milletimizin özü olarak, 
millî karekterini asla bozmamış, dinî ahlâka en 
samimî şekilde bağlı olarak imanlı, maneviyatı 
karakteri kadar sağlam, mazbut ve atalarına lâ
yık şekilde örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı 
kalmıştır. Türk köylüsü, bu temiz hasletlerini 
yıpratmaya çalışan vatan bütünlüğünü bocucu 
aşın uçlara asla taviz vermemiş ve vermeyecek
tir de. 

Türk köylüsü, kutsal vatan için akıtılan kan
ları yakinen bilir. Zira, bu kanlar kendi kanı
dır, atalarının kanıdır. Türk köylüsü, uysal ol
duğu kadar mert ve doğru sözlüdür. Kendisine» 
ve memlekete hizmet edenleri daima sever ve ya
nındadır. Türk köylüsü birlik ve beraberliğin 
bir sembolüdür. Köyünün dert ve problemlerini 
görev düşünmeden düşünür ve çaresini bulmaya 
çalışır. Devletin hizmetine canı ile katkıda bulu
nur, asla hizmetten kaçmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk köylüsü, Os
manlı imparatorluğundan beri ve hatta ondan 
çok önceden yalnız angarya için, vatan hizmeti 
için hazırlanmış ve çağırılmış; fakat hiçbir za
man onun hizmetine koşulmamış, ihtiyaçları so-
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rulmamıstır, Şanlı ve şaşalı devirlerde de bu 
böyle devam etmiş ve ancak Cumhuriyet dev
rinde Atatürk tarafından efendi mevkiine lâyık 
görülmüş seçme ve seçilme hakkı verilmiş, hik
metine gidilmeye başlanmıştır. 

Çilekeş Türk köylüsü, milletin efendisi ve 
% 70 i olduğu halde, öz bekçiliğin meşakkatini, 
yükünü çektiği halde hâlâ yoldan, sudan, okul
dan, sosyal imkânlardan, medeniyetin nimetle
rinden istifade edemez durumdadır. _ 

Değerli senatörler; 35 849 000 e ulaşmış aziz 
Türk ulusunun değerli fertleri, iki ayrı yaşantı
yı belirten ve uygulayan yerleşim ünitelerinde 
yasamaktadır. 13 819 149 kişisi, her türlü mede
nî ve zarurî ihtiyaçları giderilmiş olarak şehir 
ve kasabalarda yaşarken; 21 849 000 kişi ise, 
pek çok ihtiyaçları giderilmemiş, susuz, yolsuz, 
okulsuz, elektriksiz, sağlık imkânlarından mah
rum olarak köylerimizde yaşamaktadırlar. Bu 
demektir ki, ulusumuzun 2/3 il hâlâ mahrumi
yetler içerisinde kıvranmaktadır. 162 055 kilo
metrelik köy yoluna ihtiyaç gösteren vatan sat
hımızda, ancak 55 497 kilometrelik köy yolumu
zun yapılmış ve hizmete girmiş olması karşısın
da, daha 107 bin kilometrelik yolumuz yapılma
sını ve sırasını beklemektedir. Görülüyor ki, 
henüz ortalama 65 277 köyümüzün ve ünitemi
zin ancak 1/3 i olan 20 bin köyümüz, hizmetini 
görebilen yola sahiptir. 

Koy içme sularımızın durumu da iç açıcı de
ğildir. 65 277 ünitemizden, ancak 35 895 ünite
nin içecek kâfi miktar suyu vardır. Diğer ka
lanlar ise, ya tamamen susuz, veyahut gayrisıh-
hî ve kâfi olmayan suya sahiptir. Bu durum, 
şanlı tarihimiz yanında utanç vericidir. 

Değerli arkadaşlarım; «Gidilemeyen yer va
tan değildir.» sözünün yanında, vatanın küçük 
parçalan olan köylerimize gidilememesi çok acı
dır. Bugüne kadar yapılmış köy yollarımızın 
uzunluğu, gerekenin yanında, bizleri utandıra
cak durumdadır. 1963 yılına kadar yapılmış 
11 382 kilometrelik yola, 9 senede ancak 44 bin 
kilometre ilâve edildiği nazara alınırsa, 
senede azamî 5 bin kilometre yol yapıl
dığı ortaya çıkar. Bu tempo ile devam 
ettiğimiz takdirde, kalan miktarı da an
cak 20 senede, hatta 25 senede bitişebileceği
miz anlaşılmaktadır. Bunun anlamı da çok acı
dır. Bugün orta yaşta olan bir köylü kardeşi
miz ölmeden yola kavuşamıyacak. köyünden ka-
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sabaya jeeple gitmesi kısmet olmayacak, kağnısı 
ile, merkebi ile gitmek mecburiyetinde kalacak
tır. 

YSE Genel Müdürlüğü planlamasına göre, bu 
yolların 15 senede tamamlanacağı ifade edilmek
te ise de, verilen ödeneklerin vo çalışma tempo
sunun bunu mümkün kılmayacağı kanısındayım. 

1971 bütçesinde verilen 442 milyonluk öde
neğe karsı, 1972 de 263 milyon lira verilmiş ol
ması, bu yolların ne zaman bitirileceğine bir de
lildir. Sanki tüm yolların yapımı bitmişçesine, 
ödenekte kısılmaya gidilmiş olması, cidden üzün
tü vericidir. 

. İçme suları da aynıdır. Tüm köylerimizin aza
mî yarısı sıhhî içme suyuna kavuşmuşken, 1971 
bütçesinde 288 milyon lira olan ödenek, 1972 yı
lında 215 milyon liraya indirilmiştir. Tüm ola
rak bu iki hizmete tahsis edilen ödeneğin, 197ö 
yılma nazaran 25İ milyon lira kasılarak veril
miş olması, köye hizmetin götürülmesini değil, 
oyalamayı ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; YSE Genel Müdür
lüğünün görevi olan köy yolları ve içme suları 
hizmetlerine Devlet bütçesinden verilen ödenek
ler yanında, Türk köylüsü katkısını azamî şekil
de katmıştır. Türk köylüsünün akaryakıt pa
rası, suya iştirak payı olarak bugüne kadar ver
diği miktar 3G0 milyonu geçmiştir. Bu miktar, 
1964 bütçesinde verilen Devlet ödeneğinin çok 
üstündedir. Türk köylüsü, yolu yapılsın, suyu 
gelsin, okulu yapılsın diye dişinden tırnağından 
artırdığını köy katkısı adı altında bu hizmetler 
için verirken, şehir ve kasabalarda yaşayan va
tandaşlardan hiçbir fedakârlık istenmemektedir. 
Bu adaletsiz duruma bir yenisi daha ilâve edile
rek, bazı köylerin yollarının asfaltlanmasına baş
lanmıştır. 

Bir tarafta kurulduğu günden beri yol bekle
yen, fakirlikten ceketini satarak akaryakıt pa 
rası verdiği halde hâlâ sıra bekleyen, programa 
girmesini bekleyen Türk köylüsü dururken, 
mümbit ve bol verimli arazide aynı milletin ev
lâdı, bir başka köy ve köylünün ürünleri tozdan 
zarar görmesin diye, mevcut yolunun asfalt ya
pılması ve kıt bütçenin buraya harcanması ne 
dereceye kadar haklıdır, anlamamaktayım. 

Millî gelirin heder olmaması elbetteki istenir. 
Fakat yolu olmayandan yol yapmak için akar
yakıt paras" i?-t<=jv'rk?,rı. hw '^^vf^'v knyde'i T.EfıH 
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bedelinin alınarak, mağdur köylünün yoluna ma
ni olunmaması esas gaye olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; YSE Genel Müdürlü
ğünün ifadelerine göre, 1971 yılı sonunda Trak
ya'da yolu yapılmamış köyün kalmayacağı, 1972 > 
yılı sonunda ise 30 vilâyetin tüm köy yollarının 
bitirilmiş olacağı belirtilmektedir. Bu hizmetlere 
elbette sevinmekteyiz. Ancak, bu illerin köy yol
ları bitirilirken, mevcut 65 bin köyümüzden, yol 
bekleyen 2/3 köyümüzün bağlı olduğu illerin 
çalışmaları niçin lâubalilik içerisinde yürümüş 
ve bu şanslı illerin sırasına girememiştir? Bu 
illerin görevlileri acaba ne düşünmektedir? 

Sayın senatörler; Türk köylüsünün yol, su, 
okul, elektrik olarak başta gelen ihtiyaçlarının 
giderilmesi, köylümüze her türlü imkânı sağla
yacaktır. Yolu olmayan köyün, huzuru ve neşesi 
asla yoktur. Zira, hasta olmaktan, bir yakınını 
kaybetmekten korkar. Çünkü hastasını doktora 
götürmek imkânından mahrumdur ve üzüntü
sünden kahrolmaktadır, öküzünü, ineğini satsa 
da hastasını doktora götürecek motorlu bir va
sıtayı köyüne getiremez, çünkü yolu yoktur. Çi
lekeş köylünün kabahati nedir? Dağ başında ba
ba toprağı vatanını beklemek midir? 

Köyünü terk edip şehire gelen, gecekondu 
yapan kişilerin gecekondularına Devlet, su, elek
trik, yol, okul yapıyor; fakat, köyünü bekleyene 
elini uzatmıyor. Bu şekilde vatanını bekleyen 
mağdur, canını ve keyfini bilip köyünden kaçan 
takdir ediliyor demektir. 

Türk köylüsünün suyu yoksa, kadın ve ço
cukların çilesi büyüktür. Bütün yük bunlarda
dır. Köy kadım ekin biçer, ot yolar, ineğini sa
ğar, bahçesi varsa sebze yetiştirir, evinin halısı
nı dokur, çocuklarına bakar, ekmeğini yapar. 
Bunlara ilâveten komşu köyden sırtında tulum
la içecek suyunu getirir. Bu hayata elbette da
yanamaz, hastalanır, marazlanır, ömrü kısalır yav
rularını öksüz bırakır. Köy çocukları da bu çi
lenin tam içerisindedir. Köyün okulu yoksa, köy 
ve köylümüz, dünyayı gören gözden mahrum
dur, işiten kulaktan yoksundur, istikbalden ve 
gelecek neslinden emin değildir. 

Türk köylüsü 365 gün beklediği mahsulünü, 
bulutun davranışına bağlamıştır. Bulut zama
nında ve istediği kadar gelirse, köylümüz tok; 
erken veya geç, az veya çok gelirse köylümüz 
açtır. Fakat, esasta vatanımızda yeterince su 

vardır; ama köylümüze bu imkân hâlâ sağlana
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; köye hizmet gayesi ile 
kurulmuş Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde te
şekkül etmiş olan genel müdürlüklerden YSE 
Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı, maalesef 
ne yaptığını bilmez bir çalışma içerisindedir. 
Birkaç ilimizin köy yollarını bitiren YSE Teş
kilâtı, cidden takdire şayan olabilir; fakat ço
ğunluk, modern binada ideal tertiplemiş Genel 
Müdürlüğün çalışmasına ayak uydurmaktan çok 
uzaktır. Bu teşkilâtlar hizmet anlayışından 
uzak bir tutum ve davranış içerisinde iken, bir 
de bunların çalışmasına yardımcı ve kontrol et
mekle görevli bölge müdürlükleri kurulmuştur 
ki, bu iki başlı çalışma, hizmeti felç etmektedir. 
Bu bölgeler illerden, iller de bölgelerden şikâ
yetçidir. Hangi hizmetin, hangi kademee tara
fından yapılacağı köylümüz tarafından bilin
mediği gibi, kendilerince de bilinmemektedir ve 
hizmetler birbirine bırakılmaktadır. Bölgelerin 
mevcudiyeti, ancak bulunduğu illerin ikinci bir 
YSE Müdürlüğü olarak hizmet görmesine yara
maktadır ; kaldırılmak gerekir. 

Bugün 55 bin kilometre yolun yapıldığı, da
ha 107 bin kilometre yolun hizmet beklediği 
ifade edildiğine göre, akaryakıt parası köylü
müz tarafından verildiği halde ne zaman yola 
kavuşacağını kestiremeyen Türk köylüsünü hüs
rana uğratmaktan başka bir işe yaramamakta-
dır. Genel Müdürlüğün 15 senede bitirileceğini 
ifade ettiği 107 bin kilometrelik yol, zanneder
sem bu tempo ve anlayış ile daha çok 15 sene
ler yiyecektir. Açıkça ifade etmek gerekir ki, 
bu teşkilât yeniden kurulmalıdır. Türk köylü
sünün ırkına has misafirperverliği karşısında 
dahi ekipler çalışmamaktadır. Köylerden en iyi 
cins sigaralar, içkiler, kuzular, leziz yemekler 
ikram edilir; fakat köy, yoluna tam kavuşamaz. 
Hizmete gönderilen bu ekipler belli görev için 
gittikleri halde, yolun uzunluğu, zaman ve ça
lışma şekli asla emredilmez; «Yol programda
dır, gidin yapm gelin» denir. Birkaç gün içe
risinde bitirileceği asla belirtilmediği için, o kö
ye gidilir; ikramların azaldığı gün, yol bitsin, 
bitmesin, «Bitti» denilerek öylece bırakılır ve 
dönülür. Veyahut kış gelmiştir, ramazan gel
miştir diye il merkezlerine dönülür ve yıllık he
saplar bitmiş, programlar fazlası ile tahakkuk 
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ettirilmiştir diye bilinir; fakat yol yapılmamış
tır. Ertesi yıl, bitti diye program dışı kalır. Bu 
ekiplerin hizmeti, yapılan hizmetle değil, köyde 
kalınan günle değer bulur, illerin programı bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım; il merkezine 150 kilo
metre mesafedeki bir köyün yol yapımı için gön
derilen ekibin haftalık çalışma saati azamî 20 -
26 saattir. Pazartesi sabahı, biraz da geç olarak 
yola çıkan ekip, öğleden sonra köye varır ve 
günü tertip ve ilden haberlerle geçer. Salı gü
nü bakım günüdür, sözde bakım yapılır. Çar
şamba ve Perşembe günü eğer bir arıza yapıl
maz ise, sekizer saatten 16 saat çalışılır. Cuma 
günü öğleye kadar çalışılır, öğleden sonra ise 
hafta tatiline gitmek için yol hazırlığı yapılır. 
Cumartesi günü yola çıkılır mesai bitiminde ev
lere yetişilmiştir. Haftada azamî 20 saat çalışıl
mış olur ki, bu tempo ile köy yollarının bitiril
mesine imkân yoktur. Bu ciddiyetten uzak ça
lışmanın semeresi, bir hiçten ibarettir. Bunlar, 
gerçektir ve asla hayal mahsulü değildir. Bir 
ekip, kıdemli bir operatörün emrinde ancak bu 
hizmeti görebilir. Halbuki bu ekip kaymaka
mın emrine verildiği takdirde, çok daha fazla 
hizmet görmektedir. Bu hizmetlerden sorumlu 
olarak kaymakamlar görevlendirilir, ekipler 
onların emrine verilirse, hizmet daha iyi yapıla
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; YSE Teşkilâtımızın 
çalışmalarını aksatan ikinci bir husus da, plan 
ve programdır. Uzunluğu 300 ilâ 500 metre 
olan ve anaşoselere, asfaltlara yakın pek çok 
köyümüz vardır. Bu anayollardan YSE'nin 
grayderleri, dozerleri; âzami 1 saatte bitirilebi
lecek, stabilize istemeyen kumlu ve temiz ara
zideki bu köy yollarını mutlaka gelecek sene
lerde programa alacağım» diye yapmadan gelir, 
gider. Halbuki bu kısa yollar için programı 
yapılırken. «Almaya lüzum yok, gelir geçerken 
yapılır» denir ve programa alınmaz. Bu çile
keş köy, 500 metredeki asfalt anayola uzaktan 
bakar durur. 

Bunların çaresi; ekiple planlayan masa başı 
idarecilerinin fikirlerini bir noktada birleştir
mektir. 

içme suyu da böyledir. Birkaç yüz metre 
boru vermekle köylü tarafından halledilecek 
tesisler, mutlaka programa alınacak diye sene

lere bırakılmakta, hizmet aksamaktadır, öyle 
köylerimiz vardır ki, senelerden beri mühen
disler gelir gider, etüt elenir, kapitaj denir se
neler geçer, sonunda sizin köye su bulma im
kânsızdır denir. Bu köyü buradan kaldırmak 
gerekir de denmez ve yanındaki köyün boşa 

suyu alınıp bu köye de verilmez. 

Muhterem arkadaşlar; Köy işleri Bakanlığı 
bu dağınık teşkilât içerisinde, adını aldığı köy
lerinize hizmet etmekten uzaktır. Hâlâ mevcut 
dört genel müdürlüğün illerde teşkilâtı olduğu 
gibi, bunların muhtelif illerde bölge müdürlük
leri de vardır. Her genel müdürlüğün iller
deki teşkilâtları köye hizmetten uzak ve koor-
dinesizdir. Bakanlığa bağlı bu genel müdür
lük teşkilâtları, 70 e yakın bölge müdürlükleri 
ihdas edeceğine, illerde köy işleri müdürlük
leri kurup, bu teşkilâtları bu müdürlüğe bağla
yarak koordineli hizmet götürse daha faydalı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak, 3 dakikanız var 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA KEMAL ŞENOCAK 
(Devamla) — Bugün Millî Eğitim Bakanlığın
da mevcut 30 a yakın genel müdürlüklerin il
lerdeki teşkilâtları millî eğitim müdürüne bağlı 
ve tek elden koordoneli hizmet vermektedir. 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı genel müdürlük
lerin teşkilâtları, illerde kurulacak köy işleri 
müdürlüğüne bağlamakla hem hizmet koordo
neli ve verimli yürütülür, hem de ilçelerde ku
rulacak şeflikler kanalı ile bu hizmetlerin ko-
ordonesi köylere kadar indirilmiş olur. Bu su
retle kaymakamlar da yakından görevli ve ilgili 
olarak hizmeti verimli yapmak çabasını gösterir. 

Köylerimizin problemleri yalnız yol, su,elekt
rik değildir. Köylerin okulu, imarı, sağlık hiz
metleri, veteriner işleri, tarım ve kredi işleri, 
kalkınma hamleleri, ve başlıca ve mühim prob
lemlerdir. Köy işleri Bakanlığı madem ki «Köy 
işleri» adı ile köylerin işlerini görecektir; o 
takdirde arz ettiğim anateşkilâtı ve yine yu
karıda arz ettiğim başka bakanlıklara ait dai
relerle yakın ilişki kurarak, köylü ve köylümü
zün problemlerini koordoneli ve verimli olarak 
yürütmelidir. Yoksa, bir köye 24 bakanlığın 
el uzatması, çapraşık ve koordonesiz hizmetleri 
götürür ve verimli olmaz. 
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Değerli arkadaşlarım; geçimini zar zor te
inin eden Türk köylüsünün iki yakası bir araya 
gelmemektedir. Maddî imkânsızlık sebebiyle ge-
lişemeyen bu topluma el uzatarak yol göstermek, 
kalkındırmak gerekir. «Hububat fiyatları tat
minkâr ve köylüye insan gibi yasa hakkı temin 
edilmedikçe, memleketimizde refahı umumiye-
den bahsedilemez» diyen Atatürk'ün bu irşadı
na uyarak, köylümüze kazanç yollarını göste
rerek, ürününün değerlendirilmesi sağlanmalı
dır. Bunu Köy işleri Bakanlığı yapmalıdır. 

Millet güçlenmedikçe, Devletin güçlenmesi 
düşünülemez. Öyle ise, milletin çoğunluğunu teş
kil eden Türk köylüsünü güçlendirmek gerekir. 
Köylerimizde hayvancılık, el sanatları ve tarı
mı geliştirip pazar bulucu kooperatifler kurul
ması, modern ve teknik ziraat yapılması temin 
edilmelidir. Türk köylüsü köyünü imar edebil
meli, modern tesisler kurabilmelidir. Köyün 
imar ve içindeki altyapılarla, hizmet tesislerinin 
yapılması için yardımcı olunmalıdır. Bu maksat 
için köy Tbankası kurulmalı, iller Bankasının be
lediyelere yaptığı hizmete paralel hizmetleri, bu 
banka yapmalıdır. Her köyde sağlık odaları ta
rım edaları, ebe odası bulunmalı ve bu yerlerde 
ilgili Devlet görevlileri köylüye yol göstermesi 
ve hizmet etmelidir. 

Muhterem senatörler, Türk köyünün ve köy
lüsünün problemleri pek çoktur. Bu problemle
rin daha % 10 nu yapılmamış ve giderilmemiş-
tir. Bunları gidermek, köylümüzün elinden tuta
bilmek, onu kalkındırabilmek ve Atamızın de
ğimi ile «Milletin efendisi» haline getirebilmek 
için çok çalışılması gerekir. Muasır medeniye
te ulaşmanın manası da budur. Birkaç fabrika 
yapmakla bu medeniyete, Türk köylüsünün 
mahrumiyeti yanında erişilmiş sayılamaz. Köy 
İşleri Bakanlığına adını aldığı toplumun hiz
metleri için çok çalışma düşüyor. Teşkilâtını, 
çalışma ruhunu ve istikametini bu hedefe g'öre 
ayarlamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; Köy İşleri Bakanlığı 
mademki köylerimizin hizmetini görecektir ve 
bu maksat için kurulmuştur, öyle ise bu bakan
lık köyümüzün ve köylümüzün tüm hizmetleri
ni bir elden idare ve koordine etmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak, konuşmanız 
daha ııznn ımı sürecek efendim? 

I A, P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENOCAK 
(Devamla) — iki, üç. dakika sürer efendim. 

Tarım işlerinde görevli tarım teknisyen ve 
öğretmenleri bu bakanlığa bağlanarak, köyler
de tertiplemeli ve yerinde hizmet vermelidir. Köy 
ebeleri ve köy sağlık memurları da ya bu Ba
kanlığa bağlanmalı veya koordinesine verilme
li, bu Bakanlığın emrinde, köye ciddî ve verim
li hizmet yapacak şekilde görevîendirmelidir ki, 
köye hizmet edilmiş olsun. 

Köye yapılacak okullar için, köylüden taşı
nın ve kumunun çekilmesi istenir. Şehir ve ka
sabalarda bu hizmetler istenmediği halde, köy
lüden istenmesinin de elbette adaletle ilgisi yok
tur. Köylü, bu hizmetleri görmediği takdirde, 
okulu da yapılmamaktadır. Hal bu olunca, fakir 
köylümüzün ne zaman okula ve kültüre kavu
şacağı belli olmamaktadır. Buna ilâveten, oku
lun mefruşatı, yakacağı ve ders malzemeleri de 
köy bütçesinden istenmektedir. Zengin kasaba-

ı lara bu yük yüklenemez iken, köylüye yüklen
mesinin de mânası meçhuldür. Bu okulların ya
pılması görevi, Köy İşleri Bakanlığınca emanet 
usulü ile yapılırsa, iki okul parası ile en azın
dan üç okul yapılacağı mutlaktır. Öğretmen 
lojmanları köy bütçesi ile yapılıp kiraya ve
rilirse, zannedersem daha isabetli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; köylerimizin iskânı 
ve yerleşim şekli bir keşmekeşlik arz etmekte
dir. Modern köylerimizin doğması için köyleri
mizin basitte olsa planının yapılması şarttır. 
Planlı bir köyün imarı ve güzelleştirilmesi da
ha kolay olacaktır. Kurulacak köy bankası yar
dımı ile köy konakları, okuma odaları, sağlık evle
ri gibi pek çok ihtiyaçlar disiplinli şekilde hal
ledilmiş olacaktır. Bu hizmetlerin Köy İşleri Ba
kanlığınca yürütülmesi, köylerimize en büyük 
hizmet olacaktır. Modern ve sosyal tüm tesisle
rin, küçük çaptaki köylerimizde de bulunması, 
köylerimizin kalkınmasına, kültürün ve görgü
nün artmasına, kazanç yolu açılmasına vesile 
olacak, köylü de huzura kavuşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Köy işleri Bakanlığı
nın görevleri, yukarda arz ettiğim Türk köyü
nün tüm hizmetleri olmalıdır. Bu hizmetler için 
gereken ödenekler verilmeli ve çilekeş Türk 
köylüsü ve köyü artık huzura kavuşmalı ve ya
şamanın zevkini tatmalıdır. Köy işleri Bakanlı
ğının bugünkü teşkilâtı ve hismet anlayışı ile 

I Türk köylerinin kalkınmasına imkân yoktur. 
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S ay m -Bakanımızda u ve ilgili-erden çok yönlü 
hizmetleri bir elde toplamak cihetine gitmeleri
ni tavsiye vs rica etmekteyim. 

Sözlerini burada bitirirken, ödenek ve~ his-
nıet bakımımdan çok noksan gördüğüm bu büt
çenin, Bakanlığa, ulumumuzun özü ve temeli 
Türk köylüsüne hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, saygılar sunarım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Şenocak. 
Şahsı adına, sayın Hazerdağh, saat 10.25 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan muhterem arka dağarım; 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, gecen 

yıllar burada grup adına olan konuşmalarımız
da dile getirdiğim bir konayıı, tekrar ifade -et
mekten kendimi alamadım. 

Muhterem arkadaşlarım; K'6y İsleri Bakan
lığının hâkim görevinin koordinasyon olduğu 
hepimiz tarafından bilinmekte. Türkiye'nin 
köy kalkınmasını sağlayacak olan bu Bakan
lık, bu maksatla kurulmuş. Türkiye'de 65 bin 
yerleşim ünitesi var. Bu bizim tabirimizle, bo
zuk bir yerleşim düzenidir. Bütün kuruluşla
rımız bunlardan şikyet etmekte, köy kalkınma
sının yapılamamış olmasının belli başlı sebebi
ni de buna dayamaktadır. Her vesile ile her ko
nuşmada bu kürsülerden dile getirilir. 

Geçen yıllar burada rakamlarını ifade et
miştim; Şimdi o dokümanlarımı getirmedinı. 
Birinci Beş Yıllık Planda, ikinci Beş Yıllık Plan
da şu kadar köyün bulundukları yerde kalkın
masının mümkün olamıyacağı yazılı bulunmak
tadır. O halde, ne gibi çareler düşüneceğiz, ne
ler yapacağız, bulundukları yerde kalkınması 
mümkün olmayan köylerin kalkınması için? 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü
sü, Türkeye'de yerleşim yerlerinin 10 bine ka
dar düşürülmesinin gerekli olduğuna işaret edi
yor. Birinci Beş Yıllık, ikinci Beş Yıllık Plan da 
buna işaret ediyor. Bunlar dile getiriliyor; ama 
gerek Birinci, gerek ikinci Beş Yıllık Planların 
icra programlarında bu köylerin yerleşim dü
zensizliğine çare olarak hiçbir tedbir getiril-
miyoi'. 

Geçen yıllar bütçesinde ben burada bu ko
nuyu dile getirdiğim zaman, eski Köy işleri Ba
kanı sayın Turhan Kapanlı «Biz köyü ve kö
yün hüviyetini bulunduğu yerde köy olarak 
tanıyor ve kabul ediyoruz; köyü taşınabilir me

ta olarak kabul etmiyoruz.» gibi, bu işlere hiç 
vukufu olmayan ifadelerle cevapta bulundular, 
Bunun uzun münakaşasını yaptık. Ondan son
ra bizim dediklerimizi kabul ettiler. Arkadaş
larım hatırlarlar. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin en belli başlı so
runu bu. 65 bin ünite içinde öyle köylerimiz var 
ki, mahallelerinin birinden diğerine iki saatte 
yürünmesi mümkün değil. Bu köylere eletrik, 
su, yol, okul götürmek mümkün değil. Bir köye 
okul yapıyorsunuz, aralarında iki saat mesafe 
var, işte bu karda kışta çocuklar ne okula gide
biliyor ne bir şey yapabiliyorlar. Okul kapalı, 
yol kapalı.. Bu köy değil ki, oralara hizmet gö-
türebilelim. Bu bozuk yerleşim düzenine bir ça
re bulmak lâzımdır. Bu uzun vadeli bir iş; ama 
bunları düzenlemek için programlar yapılır. 
Fakat, buna hiç omuz veren yok. Geçmiş hükü
metin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel de 
«Benim köylüm bulunduğu yerde kalkınmaz; 
köyünü, yurdunu sever» gibi birtakım zihni
yetlerle Türkiye'nin bozuk yerleşim düzenine 
çare bulacak bir eğilimde bulunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de köyle
rin merkezileştirilmesi konusunda bir çalışma 
var. Geçen yıl burada kabul ettik; ama bunlar 
icra safhasına çıkmıyor. Çok uzun vadeli, çok 
zor bir iş; fakat Türkiye'nin en belli başlı, en 
lüzumlu problemlerinden birisi. Biz dedik ki, 
bunun çaresi var. Bunu bir parti programına 
almış. Siz buna isterseniz köy kent deyin; is
terseniz köylerin merkezileştirilmesi deyin, ne 
derseniz deyin, buna bir çare bulun. Bunları te
ker teker, yegân yegân hâdiselerle izah etmek 
istemiyorum. Geçen yıllar misallerini ve ör
neklerini burada verdim; 1946 dan beri benim 
memleketimde bir köy, iki evli bir ünite var; 
40 bin lira sarfetmiş, Devlet buraya su getirmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; böyle emek olmaz. 
Her zaman tekrar ediyorum, Devletin gücü 
elektrik düğmesine bastığınız zaman bütün Tür
kiye'yi aydınlatacak güce sahip olsa da, bu üni
telere medeniyeti götürmek mümkün değil. 
Çaresine bakmak lâzım. Dedik ki, köy kentler 
bunun bir çaresidir. Bu bizim partinin progra
mındaki bir konu olduğu için benimsemediler; 
ama adını isterseniz başka türlü koyun, ne ya
parsanız yapın; buna bir çare bulmağa çalış
malısınız. 
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Bunları niçin söylüyorum?.. Geçmiş yıllarda ı 
çok söyledik, önümüzde beş yıllık plan var, | 
önümüzde toprak reformu gibi önemli bir ko- j 
nu var. Sayın Bakan bu bakanlığın kuruluşun
da büyük emek çekmiş ve kuruluşun hazırla
mış vukuflu bir şahsiyettir. Önümüzdeki Beş | 
Yıllık Planda; toprak reformu paralel olarak 
bu yerleşim düzenine büyük tedbirler getirme- | 
diğiniz, takdirde, Köy İşleri Bakanlığının köy
leri kalkındırması yine mümkün olmayacaktır. | 
Çırpınıp duracaksınız, Devletin bütün gücünü 
israf edeceksiniz. Ondan sonra yine köylerin 
bir çoğu bulundukları yerde kalkınamayacak- I 
tır. Bunu bir îırsat bilmek ve gerek Üçüncü 
Baş Yıllık Planın yapılmasında, gerek toprak 
reformunun yapılmasında bulundukları yerde 
kalkınmaları mümkün olmayan köyler için, 
köylerin merkezîleştirilmesi yolunda büyük ra
dikal tedbirler getirmesi hususunda Sayın Ba- j 
kandan gayretler bekliyoruz. Aksi takdirde bu
lunduğumuz yerde saymağa mecbur olacağız. 

Muhterem, arkadaşlarım; Millî Eğitim Ba
kanlığı planlamış, diyor ki; nüfusu 250 den 
aşağı olan yerlerde okul yapmayacağım. Ne ola
cak bu çocuklar? Efendim, yatılı okullara gön- | 
dereceğim. Yalnız bu okuma meselesi değil ki. 
köyün kalkmmasıdır. Dernek ki, 250 den aşağı 
nüfusu olduğu için köyde okul yapılamıyor. 250 

. den aşağı olursa şu yapılamayacak, yarın bu 
yapılamayacak, yol gitmeyecek. Bulundukları 
yerde ebediyen yolsulîuğa mahkûm olarak ya-
şıyacaklardır. O halde bunları yerinde, yurdun
da bir düzenleme ile merkezileştirilmesi lâzım 
gelmektedir. Türk köylüsü yerinden, yurdun
dan ayrılmaz. Türk köylüsü yerini de, yurdu
nu da sever; ama karnı doyduğu yeri de vatan 
sayar. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağiı lütfen bağ
layınız. 

SALİM HAZERDAĞİI (Devamla) — Bitti 
efendim. Sözlerim bundan ibaret zaten, 

Sayın Bakanın bu işe büyük vukufu oldu- ! 
ğuna eminim. Tekrar tekrar söylüyorum, bunu j 
söylemekten zevk duyuyorum; üçüncü Beş Yıl
lık Plan bir fırsattır. Toprak reformu büyük 
bir fırsattır. Bunun tedbirleri, bunun çareleri 
gösterilmiştir. Merkezileşme, köy kentler gibi 
tedbirler vardır. Başka memleketler bunu yap
mışlardır ; bunları izah etmeye vaktimiz yoktur, j 

Bundan faydalanmamız lâzımdır ve bu suretle 
Türkiye'nin köylerinin dertlerine çare bulmak, 
kalkındırmak mümkün olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer
dağiı. 

Sayın İsmail Yeşilyurt, buyurun efendim. 
Saat 10.36 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Köy işleri Bakanlığının 1972 malî yılı Büt
çe kanun tasarısı sebebiyle köy ve köy mevzuu 
üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün, kışın ha
kikaten insanları konuştuğu zaman dahi titre
tici şu soğuğu altında, köydeki bulunan vatan
daşların neler çekmiş olduklarını düşünürsek, 
şu 10 dakikalık müddet içerisinde köy dâvala
rını, köy sorunlarını ve köy meselelerini bu 
kürsüden ifade etmenin mümkün olmadığına 
kaniyim. Bununla beraber sevgili arkadaşla
rım, ben duyarak konuşuyorum ve konuşaca
ğım. Politika yapmıyacağım, istismar da etmi-
yeceğim. Köydeki yaşıyan vatandaşımın çek
miş bulunduğu ıstırabı, çocukluğundan beri 
çeken, 10 yaşından beri duyan bir arkadaşınız 
olarak, onların bugünkü ıstıraplarını bu kür
süden dile getirmeğe mecburum. Beni bu ko
nuşmaları yapmağa iten, onların çekmiş bulun
duğu ıstıraplarıdır. 

Sevgili arkadaşlarım; adaleti herkes tarif 
etmiştir; ama adaleti en iyi tarif eden Aristo'
dur. Aristo demiştir ki, «Adalet, bir bütünün 
parçaları arasındaki ahengi temin etmektir.» 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümet Bakanlar 
Kurulu toplantısı yapıyor. Bu toplantıdan son
ra Bakanlar Kurulu sözcüsü beyanat veriyor. 
Radyodan dinliyoruz, televizyondan görüyoruz. 
Ancak ve ancak bugünkü şu kışın dondurucu 
soğuğuna karşı, şehirlerde bulunan vatandaşla
rımıza kömür tevzi edilecektir, bunun gayreti 
içinde bulunulduğunu söylüyorlar. Bana öyle 
geliyor ki, sanki Hükümet köyü ve köyün bü
tün derdini bitirmiş, şehirlerde bulunan, haki
katen muhtacolan vatandaşa kömür tevzi et
mek durumunda bulunuyor. 

Şimdi ben bir Parlamento üyesi olarak sa
yın Köyişleri Bakanından sorarım: Acaba köy-
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deki bulunan ve bugünkü şartlar içerisinde has
tasını dahi doktora götüremiyen, kaderi ile 
başbaşa kalan, ömründe köyde kok'u, köyde 
linyiti bilmiyen, ancak (Köylünün yaktığını 
belki bilenler vardır belki bilmeyenler vardır) 
tezek ile ısınan, kerpiç ile ısınan benim köylü 
vatandaşlarımın dertleri halledildi de mi bun
dan hiç bahsedilmiyor? işte beni üzen bu. 

Sevgili arkadaşlarım, yanlış anlaşılmasın. 
Şehir merkezinde bulunan fakirlerin ihtiyacı
nı da, kışın bu şiddetli ve çetin şartları arasın
da Devlet temin etmekle mükelleftir; ama bi
raz da köye eğilsek, çok iyi olacağına kaniim. 

Sevgili arkadaşlarım; seneler geçmiş, devir
ler geçmiş, medeniyetler geçmiş. Demin Hazer-
dağlı arkadaşımız burada konuştular, gönül 
isterdi ki, o da burada bulunsa da beni dinlese. 
Bundan evvelki iktidarın ve Adalet Partisinin 
G-enel Başkanı köyden bahsetti, yalnız şunu 
yaptı, filan dedi. 

Sevgili arkadaşlarım; Atatürk'ün tabiri ile 
söylüyorum. «Köylü şehirlinin efendisidir.» 
Bugün köyde yaşayan nüfusumuz, şehire naza
ran 5 - 6 misli fazladır. Benim şehirdeki bulu
nan vatandaşlarım için nüfus planlamasını her 
zaman yapmak mümkün olduğu halde, köyleri
miz bundan yoksundur. Bir köyde 5 çocuktan 
aşağı aile bulunamazken, nüfus artışı da köyde 
olurken, orada bulunan benim vatandaşlarımm-
da ihtiyaçlarını temin etmek Devlet olarak, 
Parlamento olarak vazifemizdir. 

Şimdi ben gene Aristo'nun tabirine gelece
ğim ve buna göre eleştirimi yapacağım. Aristo 
diyor ki, «Adalet, bir bütünün parçaları ara
sındaki ahengi temin etmektir.» Köyü, şehiri 
bir bütün olarak kabul ettiğimiz taktirde, bun
larında parçalan bulunduğuna göre, aradaki 
ahengi temin etmeğe mecburuz. Seneler gelmiş 
geçmiş, geride köyler bırakmışız. Dönmüş geri 
bakmışız ki, hakikaten şehirlere bazı yatırım
lar yapılmış; ama köye gelidiğin zaman bunun 
hiç birisi yapılmamış. Bugün ben size köyü ta
rif edeceğim, bilenleriniz vardır, buna inanıyo
rum; ama tamamen kardan mahsur kalmış, has
talarını kaderine bırakmış, doğan çocuğunu bi
le ebeye götüremeyecek, hastasını dahi doktora 
götüremeyecek veyahut doktoru hastasına ge
tiremeyecek durumdadır. Yakacağı yoktur, 
odunu yoktur, kömürü yoktur. Neyle ısınır? 

Tezeği ile ısınır. Niye biz bunların üzerine eğil
miyoruz? 

Sevgili arkadaşlarım; yine deminki tabiri
me geliyorum; o kadar garip bir düzen içeri
sindeyiz ki, beni hoş görün; ama şunu kabul 
etmek lâzım ki, haklar verilmiyor, almıyor. 
Meselâ, bir misal vermek isterim. Bugün köy
de okulumuz vardır, hocası yoktur, okulumuz 
vardır, ısısı yoktur; ama şehirde bulunan okul
lar kaloriferlidir, onun yakacağı Devletten 
verilir. Köye okul yapmışızdır, benim köydeki 
çocuklarımın evinde yakacağı yoktur; ama 
odun getirir, Öğretmen öyle yakar. O halde bu, 
bir bütünün parçaları arasındaki ahengi temin 
etmek midir? 

Yine bir misal söyleyeceğim : Sevgili arka
daşlarım, bunlar çok acı, hazin şeyler. Şehirler
de milyonerler bulunur. Bir milyoner şehirdeki 
bütün camilerin imam kadrosunun parasını ve
recek kudrettedir. Benim köyümde zaten bir 
şey yok ki, köylü ne kazanıp versin. Senede bir 
defa Kurban bayramı gelir, zengin kurban ke
ser, onun payından, etinden İstifade eder. Bu 
bir vakıadır, bunu kimse inkâr edemez. Ben bu
nun edebiyatını yapmıyorum, doğruyu söylü
yorum. Bu kürsüden söylemeye de mecburum, 
tescil ettirmeye de mecburum. Köydeki imamın 
maaşını Devlet vermez, yine köyde bulunan 
halkın kendisi verir. 

Yine bir misal söylüyorum. Çok gariptir; 
bundan evvel bekçilerin maaşları bir zamanlar 
Ankara'da özel idareden verilmiyordu. Bekçi
ler nereleri bekliyorsa, oralarda bulunan dük
kândan, mağazadan, kuaförden filan almıyor
du. Bir gün baktım bir milyoner - ismini söyle
meğe hacet duymuyorum - arkadaşım geldi; 
«Benden 50 lira bekçi parası aldılar» dedi. Biz 
de iktidardaydık, bu itirazlar üzerine mecbur 
olduk, şehirdeki bulunan bekçilerin maaşlarını 
Devletin bütçesinden ödedik. Ama, köye geldi
ğin zaman, hasas diye tabir ettiğimiz bekçinin 
parasını yine benim köylü fakir vatandaşım 
ödüyor. O halde demek ki, bir dengesizlik, bir 
ahenksizlik var ve bir bütünün parçaları ara
sında ahengi temin etmek mümkün değildir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; size bir anımı 
söylemeğe mecburum. Yolsuzluğu ancak çeken 
bilir, çilesi dolan bilir. Dışardan görmekle, ko
nuşmakla olmaz bu. Bir gün bir köye yol açmak 
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r.:..:- Ĝ  yak ıdak i .I.liyur babam ağlıyordu. Ken
disine sordum; «Neye ağlıyorsun Hacı emmi?» 
diye.. Bize verdiği cevap şu oldu : «Evlâdım, şu 
yol yapılacak, bundan sonra bu yolla kasaya 
gitmek ve kasadan buraya gelmek mümkün ola
cak, Daha evvel yol olmadığı için kışın kaza ile 
irtibatımın kesikti, ben yavrumu doktora gotü-
remedim, yavrum öldü, onun acısı var. En yol 
yapüdığj. andan itibaren, benim yaşım ömrü
mün sonuna gelmiş, bir şsy yapacak değilim; 
ama benden sonraki yavrular hastalandığı sa
man yavrularım yavrusunu doktora götürecek 
veya doktoru buraya getirecek. Böylece, ölüm 
acısı görmeyecek, onun için göz yaşı döküyo
rum..» dedi 

işte sevgili arkadaşlarını; hangi parti ikti
darda olursa olsun, hizmet felsefesinin temelin
de, koya hizmetin yatması mecburiyeti vardır. 
Bu sebepledir ki, Köy İşleri Bakanlığı kurul
muş ve bunun İçerisinde köye hizmeti götüren 
YSE Gensl Müdürlüğü kurulmuş. 

Sevgili arkadaşlarım, burada söylemeğe de 
mecburum. YSE Genel Müdürlüğü cidden ça
lışıyor. Köye hizmet götüren Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü de çalışıyor. Bu hizmetleri şöylece 
derleyip toparladığımız zaman, demek ki, dön
müşüz ve bakmışız geri de bizim de vatandaşı
mız var, bu da insan, Evet, onları askere alırız, 
cepheye gider bizimle beraber şehidolur, kalır
sa gazi olur. Ondan vergi alırız; tuzundan, ga
zından vergi alırız, vatandaştır. O halde ona da 
ihtiyacı bulunan hizmetleri götürmeğe mecbu
ruz, 

Sevgili arkadaşlarım; köyün yolu olmazsa, 
Jdiylrn. mahsulü, değerlenir mi? Köyün yolu ol
mazsa, köydeki hasta başka yers doktora gide
bilir mi? Köyün içme suyu olmazsa.. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt lütfen bağlayı
nız. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) —-Kaç 
dakikam kaldı Sayın Başkan. Söyleyin de ona 
göre toparlaya^/ım, 

BAŞKAN — Bir dakikanız efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Sevgi

li Başkanım, başlarken söyledim. Bu dertler 
ufak dertler değil, bunlar büyük derilerdir. On 
dakikanın içerisine sığacak şeyler de değil-
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Sayın Bakanın evvelki gün radyoda bir teb
liğini dinledim. Bu halka olan hizmet aşkını 
ifade ediyorlar. Kendisini tebrik ederim. Gönül 
ister ki, bütün duygularımla söylüyorum, ıstı
rapların kaynağında hep beraber ve bir olsak, 
köye hizmetleri götürsek, onların senelerdir 
çekmiş bulunduğu ıstıraplara son versek. 

Bu duygu ile gönülden dolu olmağa bütün 
arkadaşları davet ederim. Gerek YSE Genel 
Müdürlüğünün, gerekse Topraksu Genel 
Müdürlüğünün yapmış bulunduğu hizmetlerden 
dolayı memleketin kaderinde bile bir değişik
lik olmuştur. Artık vatandaşı yağmur bekle
mekten, dua okumaktan, havaya bakmaktan, 
gözünü mavi etmekten kurtarmak zamanı gel
miştir Bu hizmeti de Topraksu Genel Müdür
lüğü yapmaktadır ; kendilerini tebrik ederim. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yeşil

yurt. 
Sayın Haindi Özer, . buyurunuz efendim. 

Saat 10,47. 
HAMDİ ÖEEE (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, değerli Bakan ve Bakan
lığın güzide mensupları. 

Koy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde, kısa 
bir sûre içerisine ağdırmak üzere maruzatta bu
lunacağım. Köy işleri Bakanlığı, köyün ba
kanlığıdır. Bunun içindir ki, bütün genel büt
çeleri tetkik ettiğimiz saman Devlet köye ve
rirken çok hasis, fakat köyden alırken çok cö
mert da vranmaktadı r. 

Arkadaşlarım, birçok şeyleri dile getirdikleri 
için bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak, biz bu 
Bakanlığı tenkit ederken, o Bakanlık diyecek 
ki, «Bize ne verdiniz ve ne istiyorsunuz?» 

Muhterem arkadaşlar, verilen isteniiebilir. 
Para vermezseniz, işçiler ücretini alamaz, per
sonel aylığını, alamaz, akar yakıtçılara borçlu 
kalınır, ondan sonra köy yolları yapılmadı, su
lama işleri olmadı, Bakanlığın görevleri içinde 
bulunan birtakım hizmetler yapılmadı deriz. 
Bu isteklerde bulunurken, Bütçe Komisyonunda 
lâzımgelen direnişi göstermemiz gerekiyordu. 
Bunu yapmıyoruz; fakat buradaki konuşmala
rımız sadece zabıtlara geçmekten ibaret kalı
yor ki, hiçbir etki vücuda getiremiyor. Şöyle 
bir tetkik ettim, YSE C-enel Müdürlüğünün 
hizmetleri ki, köy kalkınmasının temel altyapı
sını teşkil ediyor, 
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Muhterem, arkadaşlar; bir toplumda altyapı 
sağlam olmadıktan scnra, saten üst yapıyı sağ
lam tutmaya imkân yoktur. Köy, bir sefalet 
üretici ülke olmuştur bizde. Köye gidenlerimiz 
elbette çoktur; fakat gidip görmek istemeyen
ler belki de o fırsatı bulamayanlar da vardır. 
Köylere gittiğiniz zaman acaba 300 hanelik bir 
köy de kaç evde tuvalet vardır? Sn basiti bu
dur, Un basiti bu olmakla beraber, en önemlisi 
•de odur, Bunlar sağlanabiliyor mu? Hayır. 

Köy İşleri Bakanlığına hizmetler verilmiş; 
fakat diğer bakanlıkların vizesinden geçmeyen 
hizmet köye gidemiyor, O halde, köyün hiz
metini tek elde toplamak gerekiyor. Tek ele 
ödenek verilmeli ve tek elden hizmetler çıkma
lıdır. 

Bir kooperatif mevzuu vardır, o bakanlığa 
•aktarılıyor oraya gidiyor, o öbür bakanlığa ak
tarıyor, hâlâ anlayamadık, kimin yetkisindedir, 
foı hizmetlere kimler bakmaktadır? Köy kal
kınma kooperatiflerine yardım hususunda çok 
hasis davranılıyor. Sebep? Sebep de istismarın 
oluşudur. Devlet âciz midir, eğer suiistimal 
var ise, onu kontrol ettirsin, gerekenler hak
kında müeyyideler tatbik etsin. Yoksa suiisti-
'mü. oluyor diye, köyün kalkınmasını, köyün 
hayatiyetini sağlayan kooperatiflere krediyi kı
saca-:: mıyız arkadaşlar? 

YSE Genel Müdürlüğünün bütçesinde tespit 
edilen ihtiyaç miktarı 523 milyon lira olduğu 
halde, 215 milyon lira noksanı tahsis edilmiştir. 
Ne yapılacaktır? Sene sonunda da geleceğiz, 
burada «YSE hiç iş yapmamıştır» diyeceğiz ve 
tenkitlerde bulunacağız. 

1871 yılında işçi ücretleri üç ay ödenmemiş
tir. Usun vadeli plana göre İ9G3 den 1979 yı
lma kadar köy içme suyu ve 1983 e kadar köy 
yolu ve köy elektrifikasyonunun tamamlanması 
gerekmektedir. Evet, hakikaten şunu da incele
dik ki, halk katılımlarının artması nedeniyle 
köy yolları ve 'çme suları İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde, plân hedeflerini aşmıştır. Şayanı 
şükrandır. Ancak, hizmetin dağılımı ihtiyaç 
alanlarından ziyade, politik yolda, hatır gönül 
yolunda sarf edilmiştir, bunu da bilelim. 

Muhterem arkadaşlar; köy İşleri Bakanlığı
nın ihtisasına önem vermek lâzım. Eğer şehir 
meclislerine kalacak olursa, ihtiyaç takdirî po

litik oluyor. Bunu, müteaddit defalar bu kürsü
den dile getirmiştim. Peki, bu elemanlar tatmin 
edilecek olursa ve bu kontrol sistemi genişletile
cek olursa, ^caba şikâyet konusu kalır mı? Sa
dece bir plânlı dönem içinde herkes ihtiyaç sı
rasına göre bir sıralama hakkına rıza gösterir. 
O rıza gösteriş bile, tarafsız bir takdire bağlı 
kalmalıdır. 

657 sayılı Kanundan sonra teknik personel 
tatmin edilememiştir ve teknik elemanlardan 
birçokları ayrılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; geçenlerde de arz et
miştim, teknoloji ve endüstri çağında bulunu
yoruz, Bu çağın devleti olmakta da son derece 
iddialıyız; ama teknoloji ve endüstriyi tahak
kuk ettirecek elemanlara, tatmin edici, hayat 
şartlarını sağlayıcı imkânlar vermiyoruz. Yine 
arz ediyorum ki, eli kolu uzun olanlar.: dili kuv
vetli olanlar Personel Kanunundaki haklarını 
alıp götürüyor. Geride kalan kırıntılar da diğer 
asıl lâyık, ehliyetli kimselere dağıtılmak isteni
yor. Onlar da bu sebeple çok mağdur oldukları 
için ya vatanı terk edip gidiyorlar, veyahut da 
başka hizmetler peşinde bakkallık, manavlık 
yapma yolunu tutuyorlar. O halde teknik ele
manları tatmin etmek lâzımdır. 

Sayın Bagkan, kaç dakikam kaldı?., 
BAŞKAN — İki dakikanız var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem se

natörler; köyler., köylüler çok perişandır Köy
lüleri şehirli olmanın özentisinden kurtarmak 
için, köyü hiç olmazsa şehirleşme hayatına ka
vuşturalım. Şehirleşme hayatının Özentisi inin
de gecekondulara akın eden köylüler, orada da 
umduklarını bulamamaktadırlar. Sefaletin ön
lenmesi, sefahati göstermekle olmaz., lüksü gös
termekle olmaz, Eğer faziletli insanlarsak mut
lak surette fukaranın karşısında âdeta onları 
çatlatırcasma lüks yarışma girişenlerin önüne 
geçmemiz lâzım. Bunu burada edebiyatla değil, 
fiilen tahakkuk ettirmemiz gerekir. Rejimin de 
korunması buna bağlıdır. Köylüleri kalkındır
mak, köylüyü insanca yaşamaya kavuşturmak 
Yüce Parlâmento olarak bizim görevimizdir. 

Hepinize saygılar sunar, bütçenin köylüleri
mize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasına 
temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Babüroğlu?.. Yok. Sayın Hilmi Soy

dan?.. Yok. Sayın Öztürk, buyurunuz efendim, 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli senatörler, Köy işleri Bakanlığı
nın seçkin mensupları; 

Köy işleri Bakanlığı; köyün temel yaĵ ı te
sislerinin gerçekleştirilmesinde, bu sorunlarının 
çözümünde malî ve işgücü bakımından destek 
olacak organizasyonu sağlamakla görevlidir. 
Köy yollarının yapımı, içme sularının sağlan
ması, toprak muhafazası, küçük sulamaların ya
pılması, köylerin elektriklendirilmesin halk eği
timi bakımından e] sanatlarının geliştirilmesi, 
toprak ve su kooperatiflerinin, kalkınma koope
ratiflerinin kurulması ve işletilmesi Bakanlığın 
önemli hizmetlerindendir. 

Yalnız köylerimizin bilimsel yönden iyi bir 
incelemeden yoksun oluşu, bu hususta yeterli 
eserler ve dokümanlar olmaması sebebiyle köy 
envanteri tam olarak yapılamamış. Bu bakım
dan da köyün kalkınması için bilinçli ve sistemli 
bir kalkınma planına kavuşulamamıştır. Bu ba
kımdan köylerimizin kalkınması için sarfedilen 
gayretler, İl Genel Meclislerinin karar ve teklif
leri ve halkın çeşitli yollardan isteklerini du
yurması ve zorlaması yönünde ağırlık ve önce
lik kazanmaktadır. 

Köy yolları 1/3 nispetinde yapılabilmiş, iç
me suları da ancak yarı yarıya gerçeJkleş'tirile-
biîmiştir. Köylerin dağınık oluşu yol ve su işi
nin sağlanmasını engellemiş, az nüfusa sahip 
oluşu da ekonomik ve sanayi yönünden gelişme 
imkânlarını geri bırakmıştır. 

Ekilen arazilerin % 74 ü hâlâ erozyon felâ
ketine maruz bulunmaktadır. Toprağın verim
liliği artacak yerde, bu şekilde azalmaktadır. 
Ayrıca toprağın verimliliğini artıracak tahlille
rin % 10 u bile gerçekleştirilmemiştir, 

îşlerin bu kadar çokluğuna rağmen, Köy İş
leri Bakanlığının bütün dairelerinde çalışan tek 
nik elemanlar çoğu zaman harcırahsız ve hatta 
aylarca maaşsız durumda bırakılmıştır. Buna 
rağmen, görevini aksatmayan bu elemanlara, Yü
ce Senato huzurunda takdir duygularımı belirt
meyi bir kadirşinaslık sayarım. 

Köylerimizin kalkınmasında eğitimin önemi 
üzerinde durmak gerekir. Köy İşleri Bakanlığı
nın yürüttüğü toplum kalkınması, bir eğitim 
meselesidir. Merkezi köylerde el sanatlarına da
yalı pratik sanat okulları, meslek okulları mut

laka kurulmalıdır. Toplum kalkınmasında ön
derlik yapacak liderlerin yetiştirilmesi de ge
reklidir. «Bin işçi bir baş» prensibi mutlaka 
gerçekleştirilmelidir. Bilgili liderlere bu bakım
dan ihtiyacımız vardır. 

Köylülerin boş zamanlarını değerlendirmek 
işi çok önemlidir. Köylüler birkaç ay çalışır ve 
aşağı yukarı 8 - 9 ay boş kalırlar. Bu boş za
man, Türk Ulusununun kalkınmasında boşa har
canan insan gücünün israfı demektir. 

Bilhassa üretim ve yoğaltım kooperatifleri 
hızla faaliyete geçirilmeli, mahsullerin pazarlan-
ması ve değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Orman köylülerinin kooperatif kanahyle or
man işlerini yürütmesi ve ürünlerinin değerlen
dirilmesi, Devletin de yardımîyle bu köylere 
bırakılmalıdır. 

Yollar yapılıp, koy ekonomisi kapalı bir eko
nominin ilkeliğinden kurtarılmalıdır. Hâlâ köy
lerde ilkel ve kapalı bir ekonomi devam etmek
tedir. 

Yol, ücra köyleri kültür merkezlerine bağla
yan, onun nimetlerinden faydalandıran bir me
deniyet zinciridir. Bu zincir mu'tlaka yapılmalı 
ve köyler kültür merkezlerine bağlanmalıdır. 

Kışın bütün şiddetiyle devam ettiği bugün
lerde köylülerimizin yarısından fazlasıyle ilgi
miz kesiktir. Bu, çağdaş bir Devlet anlayışıyle 
nasıl bağdaştırılabilir? Zavallı, fukara köylüler 
şu anda soğuktan mı, hastalıktan mı ölüme ter
kedilmiştir? Haberimiz yok. Bu ıstıraptan kur
tulmak için şehirlerin ekonomik ve sosyal düze
nini sarsacak şekilde büyük şehirlere akın 
eden ve gecekondular kurarak şehrin güzelliği
ni ve düzenini bozan bu insanların, köydeki ya
şantısı mutlaka bir düzene bağlanmalıdır. 
Yoksa bir gün şehirler, gecekonduların tamamen 
işgali altında kalacaktır. Şehirlerin de her türlü 
imkânları daralacaktır. 

Hayvanlarıyle bir arada, birbirinin sıcağın
da yaşayan konutlardan köylümüzü kurtaralım. 
Bu konutlar ilkel bir konuttur ve ilkel bir yaşa
yıştır. Hayvanla insanı bir arada yaşamaktan 
kurtaralım ve insanca yaşama imkânını verelim. 
Çağdaş Devletin gayesi bu olmalıdır. Nüfusu
nun % 75 ine yakm bir çoğunluğunu böyle ilkel 
bir yaşayış içinde bırakan Devletin, çağdaş dev
let hüviyetini taşıyacağını kimse kabul edemez. 
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Köy kalkınma kooperatifleri kurulmalı, bü
tün Devlet güçleri birleş'tirilmeli, gençliğinden 
ordusuna kadar maddî-manevî yardım ve çalış
malarla topyekûn köy kalkınması mutlaka sağ
lanmalıdır. Bu bir Hükümet karariyle ortaya 
konacaksa, hangi birliğin, hangi gücün neyi 
yapacağı organize etdilecekse, bir an önce edil
melidir. Türk köyü, Türk Ulusunun kalkınma
sında; Türk köyü Türk Ulusunun güçlenmesin
de temel öğedir. Bunun yapmadıktan sonra Türk 
Ulusunun güçlenmesi, ekonomik bakımdan ol
duğu kadar sosyal, ahlakî ve kültürel bakımdan 
bu büyük bir Devlet olması mümkün değildir. 
Öyle ise, biz büyük Devleti, büyük Türk Ulusu
na yakışır Devleti, kurabilmemiz için Türk köy
lüsünü eğitim bakımdan, Türk köylüsünü eko
nomik bakımdan, Türk köylüsünü insanca yaşa
ma bakımından bugünün uygar Devletlerinin 
metotları ve yöntemleri ve sistemleri içinde ye
tiştirmek ve kurmak zorundayız. 

Bakanlık Bütçesinin Ulusumuza, Türk köy
lüsüne hayırlı olması dileğiyle saygılarımı su
nar, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederiz 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Öztürk. 
Sayın Alihocagil?.. Yoklar. 
Sayın Orhan Kürümoğlu, buyurunuz, sa

at 11.05, 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan. Yüce Senatonun muhterem üyeleri; sa
dece iyi niyetlerimizi, şükran duygularımızı, 
ifade etmek üzere söz aldım ve bu vazifeyi yap
mış olmam dolayısıyle de vicdanen huzur duya
cağım. 

Köy işleri Bakanlığı, bütünüyle bugüne ka-
darkî çalışmaların da, devamlı şekilde memle
ketimizin en büyük sorununa el atmış ve devam
lı şekilde bunun tahakkuku uğruna büyük 
gayretler, çabalar sarfetmiş bir bakan
lıktır. Geçmiş hizmetlerinin Itümünden 
dolayı, gerek kendi ilim ve gerekse 
Türkiye'nin bütün illeri yönünden, gayreti geç
miş bir bakanlık olarak minnet ve şükranlarımız 
sonsuzdur. 

Bitlis son senelere kadar aşağı yukarı hiç
bir köyüne vasıfta gitmeyen bir ilimiz: idi. Çün
kü, arazi yapısı itibariyle dağlık mıntıka oldu
ğundan ve el atılmamış bulunduğundan köylerle 
irtibat patikalarla temin edilmekte idi. Fakat, 

iftiharla ve bakanlığın çalışmalarına örnek ol
mak üzere ifade edeyim ki, şu anda iki kazanın 
bütün köylerine taksiyle; Tatvan kazasının 
3/4 köylerine yine taksiyle ve büyük bir kısmı
na da jeep ile gitmek imkânını bulduk. En dağ
lık mıntıkamız olan Hizan ve Mutki mıntıkala
rında da çalışmalar, bütün güçlüklerin imkân 
verdiği nispette devam etmetktedir. Oralara da 
inşallah kısa bir zaman içerisinde gideceğiz ve 
bu imkânında sağlanacağına inanıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığının çalışmalarını bütün 
bağlı teşekkülleri itibariyle, genel müdürlük
leri itibariyle tatmin edici buluyorum. 

Bir tek konuda bendenizin ufak bir istirha
mım olacak. Şayet buna Sayın Bakanlık yar
dımcı olurlarsa minnettar kalırım. Zira Bitlis 
en geri kalmış ilimizdir ve kalkınma konusun
da faydası olacağına kaniim. Kooperatifleşme 
bizde yoktur. Bu kooperatiflerin Köy işleri Ba
kanlığınca teşvik ve tahakkukunun sağlanma
sını istirham ediyorum. 

Bir de yıllık urogramlara sulama suyu ko
nusunda 3 veya 4 köy alınmaktadır. Bu kifa
yet etmeyecektir. Eğer mümkün ise, hiç olmaz
sa bunu yıllık 6 - 7 köy sulama suyu şeklinde 
programa alabilirlerse, zaten mevcudolan min
net ve şükran duygularımızın daha da artması
nı intaç edecektir. 

Bakanlık Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını, Bakanlığın bugüne kadarki başarılarının 
ilelebet devamını saygiyle arz eder, Yüce Heye
tinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kürüm
oğlu. 

Sayın Alihocagil söz istiyormusunuz efen
dim?.. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. iSaat 11.08 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Ben vekâletin nazarı dikkate aldığı bir hu

susu tekrar söylemek istiyorum. Doğu bölgesi 
programlarını, diğer bölgelerden daha evvel 
tatbike koymak gerekiyor. Çünkü, diğer bölge
lerde çalışılabilinen aylarda, Doğu bölgesinde 
çalışmak mümkün değil, takdir edersiniz. Er
zurum, Kars, Ağrı ve diğer vilâyetlerimizde 
kış uzun sürmektedir. Bu sene Türkiye'de kış 
umumiyetle daha geniş bir tesir icra etmekte 
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•ise de, kısın son bulması Doğu bölgelerimize 
nazaran diğer bölgelerde daha çabuk olmakta
dır. Biliyorsunuz, Kars'da, Ağrı'da, Erzurum'
da, Erzincan'da 8 - 9 ay soba yanmaktadır, öy
le yerler vardır ki, karların erimesi Mayısın so
nuna, Haziranın ortalarına kadar devam eder. 
Hattâ Temmuza kadar da bâzı yerlerde karla
rın kalkmadığı görülmüştür. Bunlar istisnai de 
olsa vardır. 

Ban Sayın Köy İşleri Bakanlığından rica 
ediyorum; bu, sözde kalmamalıdır. Mobil ekip
ler kurdular, çalışıyorlar, ellerinden geldiği 
kadar gayret sarf ediyorlar. Bir defa daha ha
tırlarında tutsunlar, mutlaka Doğu bölgelerin
de çalışmaya başlanacağı günde, saatte çalış
maya başlamalıdırlar. Bütün hazırlıklarını ona 
göre yapmalıdırlar, tahsisatlarını ona göre 
ayarlamalıdırlar, makina parklarını ona göre 
ayarlamalıdırlar ve vakit geçirmeden plânlanan 
islere başlamalıdırlar. Tabiî gayret sarf ediyor
lar; ama yine de imkânsızlıklarla karşılaşıyor
lar ve gecikiyorlar. 

Birinci ricamız, mutlaka bunun nazarı itiba
ra alınması ve diğer bölgelerden ayrı bir prog
rama tabi tutulmasıdır. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. Teşki
lât köylümüzle yavaş yavaş kaynaşmıştır. Bili
yorsunuz, tarihî sebeplerden dolayı, âmme hiz
meti görenlerle köylü arasında nahoş hâdiseler 
cereyan etmiştir. Memurlarımızın köylüce iyi 
muamele yapmadığı, âmme hizmeti gören bütün 
dallarda köylünün yadırgandığı ve kendisine 
yukardan bakıldığı devirler olmuştur. 

Şimdi Köy İşleri Bakanlığı kuruldu; adın
dan da anlaşılacağı üzere köylüye yakın bir 
Bakanlık, köylünün dertlerini daha yakından 
teşhis eden ve tatbikine koyulan bir Bakanlık 

Ben bu hususun da ehemmiyetle taşra teşki
lâtına duyurulmasını rica ediyorum. Arkadaş
lar, köylüye iyi muamele edilsin. İhtiyarlar, 
muhtarlar, hattâ belki zaman ilerledikçe köy 
hanımları bile YSE teşkilâtımıza kadar gelecek
ler, köylerinin içmesuyunu, yolunu ve diğer hiz
metlerini soracaklardır. Onlar tabiî münevver 
insanlar değiller, söylediğimiz sözleri zor da 
anlayabilirler. Onun için YSE Teşkilâtımızın 
büyük bir sabır göstererek dairelerine kadar 
gelen muhtarları ve cliğer köylülerimizi iyi din
lemelerini, iyi muamele etmelerini ve onlara 
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çıkışmamalarını bilhassa rica edij^orum. Bunlar 
tabiî her teşkilâtta olabilir. Memurlarımızın da 
muayyen bir dinleme ve çalışma imkânları var
dır. Belki sıkılabilirler, kendilerinin söylediği 
sözler köylülerimiz tarafından, iş sahipleri ta
rafından kolay anlaşılmamış olabilir. O itibar
la çok sabır gösterilmeli, dinlenmeli ve köylü
müz YSE Teşkilâtından sevinçle çıkmalıdır. 
Bazen çatışmalar da olabilir, haksız talepler de 
olabilir; fakat bunlar iyi bir şekilde hüsnümu-
amele ile ve sabır gösterilmek suretiyle hallola-
bilir. 

Muhterem arkadaşlar; elektrik konusuna 
dokunmak isterim. Her ne kadar istatistik ma
lûmatlarında, kitaplarında, şu kadar köye 
elektrik getirdik deniliyorsa da, meselâ Erzu
rum için ben söyleyebilirim ki, kitaplarda gös
terildiği kadar köylere elektrik gelmiş değildir. 
Çünkü, YSE Teşkilâtının elektriği hem etüt ba
kımından, hem de yapım bakımından elinde ele
manı yoktur. Şimdi yapım işini Türkiye Elekt
rik Kurumu üzerine aldı, etüt işini Koy İşleri 
Bakanlığı yapmak istiyor. Bundan evvel hem 
etüt, hem ds yapım işini Köy İşleri Bakanlığı 
yapıyor gibi -idi ise de, meselâ Erzurum'da tat
bikat şöyle olmuştu. Belediye fen teknisyen
lerine yaptırdılar, Belediye bunu. üzerine aldı, 
köy iştirak payı da bir problem oldu, halen ka
rışıktır. Erzurum'da bu köy elektriği işinde 
muvaffak olunamadı. Şimdi bir de ayrıldı, ben 
buna da itiraz ettim. Köy İşleri Bakanlığı Teş
kilât Kanununu tekrar görüşmek imkânını bu
lursak, tekrar arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; teşkilâtı çok dağıtıyo
ruz. Biz yeni bir müessese kurarken kanunlar 
hazırlıyoruz, çıkarıyoruz; sonradan onu parça 
parça alıyoruz, hizmetlerini başka yerlere veri
yoruz. Şimdi Türkiye Elektrik Kurumunu kur
duk, büyük bir müessese, büyük binalar kira
ladı, çok mühendisler alıyor, teşkilâtlanıyor. 
Şimdi Köy işleri Bakanlığımız «Hayır», etü
dünü biz yapalım, biz köylüyle kaynaştık, seviş
tik; etüdünü biz yapalım, yapımını da siz ya
pın.» diyor. 

Ben, hizmetlerin birleştirilmesi taraftarıyım. 
Muta'isıp olmamak lâzım muhterem arkadaşlar. 
Köy elektrik işinde bu kadar söyledikten sonra 
dahi köy iştirak payı bir problem olarak zanne
diyorum, yine kalmaya devam edecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, plânlı devreye girdik 
diyoruz. Teknisyenlerimiz, mühendislerimiz - Av
rupa'da tahsil edenler var tabiî - biliyorlar, Av
rupa'yı görmüşler tanıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye benzer hiz
metler bakımından çok dağıldı. Şimdi ben Er
zurum'u gözümün önüne getiriyorum ve misâli 
Erzurum'dan veriyorum ki, konuşmam daha 
müşahhas olsun. 

Şimdi Devlet Su işlerinin malana parkları 
var, tamir atelyeleri var, Karayollarının var, 
Topraksu'nun var, şimdi de YSE Teşkilâtı 
kuruyor. Bilhassa bu yatırımcı dairelerin ayrı 
ayrı garajları, ayrı ayrı tamir atelyeleri, bakım 
yerleri var ve belediye hudutları içinde de ay
rı ayrı olmak üzere yerler işgal etmişlerdir. 
Şimdi Erzurum'u şöyle gözümün önüne getirdi
ğim de, büyük sahaları işgal etmişlerdir; lojman 
bakımından da öyle. YSE de dozer, grayder 
tamiri, yapılıyor misal olsun diye söylüyorum, 
aynı şey Karayollarında var, aynı şey Toprak -
Su'da var, aynı şey Devlet Su İşlerinde var. 

Planlama, Teşkilâtı kurduk, planlar yapıyo
ruz, benzer hizmetleri birleştireceğiz diyoruz, 
tasarruf edeceğiz diyoruz; fakat bir taraftan 
da bu hizmetler iyice dağılıyor. Karayolları 
daha evvelce kurulmuş, YSE nin ise kuruluşu 
daha yeni. Diyelim ki; birbirimizi teşkilâtlar 
olarak sevelim, ayrılık gayrılık gütmeyelim de 
hizmetleri birleştirelim. Karayolları, biz daha 
evvel kurulmuştuk diyebilir. 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa'da köylerin 
içme suyu, yolu nasıl halledilmiş? Biz Karayol
larını kurduğumuz vakit, gerçi o zaman köy yol
larını falan Karayolları yapıyordu... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bir dakikanız 
var. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Bütün Avrupa'yı gezen, gören teknisyen ar
kadaşlarımızdan, soruyorum. Acaba bu hizmet
ler bizdeki gibi çok mu dağılmış vaziyettedir, 
Avrupa'nın teknikte, teknolojide ilerlemiş mem
leketlerinde? 

Şimdi bu çok masrafcılık oluyor, birleştirile-
miyor. Bir defa personelden tasarruf edilir. 
Şimdi YSE de Devlet Su İşlerinde, Toprak - Su-' 
da, Karayollarında biran düşünün ki, ayrı ayrı 
dozer mütahassısları var, tamircileri var. Bun

ların birlikte bir atelyede çalıştıklarını düşünün, 
birçok şeylerden tasarruf edilir ve hizmet de 
daha iyi görülür, memleket için her bakımdan 
iyilik olur. Vaktim dolduğu için daha fazla 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aliho
cagil. 

Sayın Salihoğiu, buyurunuz efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Değerli 

arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığı hepimizi çok yakından 
ilgilendiren, hizmetleriyle cidden Türkiye nü
fusunun % 80 ine muhatabolan, çok çetin, çok 
güç şartlar altında çalışan bir bakanlıktır. Ba
kanlığın henüz bir teşkilât kanunu da yoktur. 
Biliyorsunuz, kanun Senatodan çıktıktan sonra 
Cumhurbaşkanınca imzalanmamış ve tekrar 
Meclise iade edilmiştir, 

Türkiye'de köy yolları, köy içme suları mev
zuu, o hizmetlerde uzun yıllar çalışan bir arka
daşınız olarak ifade ediyorum kabul etmek lâ
zımdır ki, çok çetin, çok güç ve şartları ağır bir 
hizmet dalıdır. Büyük paraya ihtiyaç gösteren 
ve çok mahrumiyetli bölgelerde çalışmayı ge
rektiren bir hizmettir. Birçok arkadaşlarımızı 
dinledim, tabiî biraz da işin fazla mahiyetini 
bilmemekten olacak, aslında herkes şüphesiz 
hüsnüniyetlidir, bu hizmetleri eleştirirken hak
sız birtakım şeyler ortaya koydular. 

Arkadaşlar; Türkiye'nin coğrafî vaziyeti he
pinizin malûmudur. Köylerinin dağılımı ve köy 
ünitelerinin yerleşmedeki vaziyeti hepimizin 
bildiği şeylerdir. Buralara hizmeti getirebilmek 
yol su meselesini halletmek çok, hem de pek 
çok güçtür. Karayollarından güçtür, bunu ka
bul etmeniz lâzım. Karayolları 35 000 kilomet
relik bir yol şebekesiyle 1950 den bu yana çalış
makta ve milyarlarca lirayı buraya harcamış 
olmasına rağmen, henüz hedefi de tahakkuk et
miş değildir. Halbuki köy yolları şebekesi 150 
bin kilometredir ve bu 150 bin kilometre de, di
ğer kılçık yolları katarsanız 200 bin kilometreyi 
bulur, mahalle yollarını katarsanız belki 250 
bin kilometreyi de bulur. Bu kadar çetin, bu 
kadar büyük bir mevzuu, bu kadar dar bütçey
le, kifayetsiz makina parklarıyle halletmek, 
«Bunlar niçin yapılmadı, yapılsaydı, olsaydı» 
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gibi burada sıcak yerden söz söyk-njk kadar 
kolay bir iş değildir. 

Köy içme suları, memleketimizin jeolojik 
bünyesi ve coğrafî durumuyla ilgilidir. Birçok 
köylerimizde su bulmak mümkün değildir, mem
ba yoktur. Vasıflı su bulmak ve köyü su ile teç
hiz etmek imkânından mahrum olunuyor. Hattâ. 
yeraltı sularından istifade etmek için yapılan 
sondajlarla dahi suyun bulunmadığı yerler var
dır. 

Bütün bu çetin şartlar içinde, tekrar ediyo
rum uzun yıllar hizmetinde bulunduğum bu 
dalda, Türkiye'de büyük muvaffakiyetler elde 
edilmiş ve çok büyük adımlar atılmıştır. Bilhas
sa köylüler, vilâyetlerdeki YSE müdürlükleriy
le, aşağı yukarı 10 - 15 seneden beri anlaşmalı 
olarak köy katkısında bulunmakta, iştirak pa
yı her sene artmakta ve bir ahenk içinde çalış
maya da girilmiş bulunulmaktadır. Tahmin ede
rim ki, bu tempoyla fazla uzun zamana kalma
dan, ama Devletçe de bu bütçeyi her sene büyük 
nispetlerde artırmak şartıyle tahakkuk yoluna 
girecektir. 

Arkadaşlar; kısa bir noktaya daha temas 
ederek sözlerime son vereceğim. Teknik perso
nel konusu, bu Bakanlığın da en mühim prob
lemidir. Mutlak surette teknik adamı tatmin et
mek zarureti vardır. Bayındırlık Bakanlığı büt
çesi görüşülürken de söylediğim gibi Personel 
Kanunu ile maalesef teknik personel mağdur 
edilmiş, diğer personellere nazaran eskiden al
dıklarından daha az para alma durumuyla kar-
şıkarşıya kalmıştır. Sayın Bayındırlık Bakanın
dan rica ettiğim gibi, Köy İşleri Bakanından 
da rica ediyorum, teknik bakanlıklar elele ve
rerek kısa süre içinde bu işi halletsinler. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Salihoğ-
lu. 

Köy işleri Bakanı Sayın Necmi Sönmez, bu
yurunuz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri; 

Köy işleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
vesilesiyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Sayın konuşmacıların Köy işleri Bakanlığının 
çalışmalarıyle ilgili olarak teşkilâtın gayretle
rini belirten konuşmalarına ve şahsımla ilgili 

— 2Ö6 

9 . 2 . 1972 O : 1 

olan konuşmalarına teşekkür ederim. Grörevi-
mizi yapıyoruz, görevimizi yapma anlayışımız, 
hizmeti halkla birlikte ve halk için yapma fel
sefesini benimseyen bir görüştür. Bu yolda gay
retlerimizi hızla artırmak durumundayız. 

Konuşmalarımı genel bir çerçeve içerisinde 
arz etmek istiyorum. Bu arada da sorulan soru
lara zamanın verdiği imkân ölçüsünde cevap 
arz edeceğim. 

Köy İşleri Bakanlığının kalkınma felsefesi, 
dengeli kalkınma felsefesini benimsemiş olması
dır. Dengeli kalkınma, köyde, sosyal, ekonomik 
ve altyapı hizmetlerinin (birbirlerini destekleyici 
bir şekilde koordine edilmesi ve bunların köy 
toplumlarının daha ileriye doğru gitmesini sağ
layacak bir şekilde 'kullanılması anlamındadır. 
Köyde sadece tek yönlü bir kalkınma, bizi ile
ride köy kalkınmasından beklediğimiz amaçlara 
ulaştıramaz. O bakımdan köy kalkınması konu
sunda hatiplerin değinmiş oldukları değişik nok
talan ben, köyde dengeli kalkınma cümlesiyle 
bir arada toplamak istiyorum. Eğer bir köy ken
di insiyatifini geliştirerek kendi kalkınmasının 
sorunlarını, kalkınmasının amaçlarını benimse-
memişse, eğer o köy kalkınmanın gerektirdiği 
ekonomik, sosyal ve altyapı hizmetlerini nasıl 
ve kimlerle birlikte yapacağını öğrenememişse, 
bu kalkınmayı dengeli bir halde yürütmek müm
kün değildir. 

Dengeli kalkınmanın ikinci yönü; millî plân 
içerisinde, millî kalkınma gayretleri içerisinde 
dengeli olmaktır. Bu ise köy kalkınmasının şe
hirleşmeyle olan sıkı ilişkisi bakımmdan; köy 
kalkınmasının sanayileşmeyle olan sıkı ilişkisi 
bakımından, köy kalkınmasının millî plân bü
tünlüğü içerisindeki yeri bakımından önemlidir. 
Bu bakımdan, köy kalkınmasını bu çerçeve içe
risinde ve bu açıdan gördüğümüz takdirde, bü
tün sorunları rahatlıkla çözmek, rahatlıkla 
görmek imkânlarını buluruz. 

Köyde kalkınmayı, toplumun malı haline ge
tirmek zorundayız. Köyde kalkınmayı, mahallî 
idarelerin gayretleri içerisinde çözme durumun
da olmalıyız ve köy kalkınmasını Devletin köy 
kalkınması gayretlerine yardımcı olacağı, koor
dinasyon yapacağı şeklinde düşünmeliyiz 

Köy işleri Bakanlığı da hizmeti, bu anlayış 
içerisinde yapmaktadır. Halka hizmette, demin 
de arz etmiş olduğum gibi, «Halk için, halkla 



C. Senatosu B : 33 0 . 2 . 1972 O : 1 

beraber çalışma» prensibimizi uyguluyoruz. Bu 
prensibi uyugularken de sayın hatiplerin belirt
miş oldukları gibi, halka güler yüzle hizmet et
menin gayreti içerisinde oluyoruz ve olacağız. 
Halka hizmet vazifesini güler yüzle yapan in
sanların huzuru içinde olmanın zevkini zaman 
zaman tadıyoruz. Eğer, gerek bu hizmetin ya
pılış şeklinde, gerek hizmetlerin koordinasyo
nunda, gerekse vatandaşa karşı davranışlarda 
eksikliklerimiz varsa, bunları zaman içerisinde 
tamamlamaya azimliyiz. Hizmet, vatandaşın hiz
metidir. Biz, o hizmetin görevlileriyiz, görevle
rimizi yüzümüz gülerek yapacağız. 

Kalkınmada dengeli olma zorunluluğunu be
lirtmiştim. Kalkınmada dengeli olmanın demin 
arz ettiğim unsurları arasında, şehirleşme bü
yük bir önem taşımaktadır. Şehirleşme ile köy
lerin ve tarımsal bölgelerin potansiyelini azamî 
şekilde değerlendirme arasında bir ilişki kur
maya mecburuz. Bugün eğer köydeki kırsal 
alandaki kaynakları değerlendiremiyorsak, bu 
bizi büyük bir şehirleşme hızına doğru götür-
memeli, ağırlığı köydeki kaynakların değerlen
dirilmesi suretiyle vatandaşı yerinde kalkındır
ma yönüne yöneltmelidir. Bu bakımdan, şehir
leşme hızı ile köyde kalkınmayı destekleyecek 
gayretlerin, birbirleri ile yakından ilişkili ol
ması gerekir. 

Bu noktadan sayın hatiplerden bazılarının 
değinmiş oldukları bir noktaya gelmek istiyo
rum. Türkiye'de ve kalkınmakta olan memleket
lerin birçoğunda ve hepsinde şehirleşme olacak
tır. Fakat şehirleşmeyi, kaynakları en iyi kul
lanacak bir şekilde planları uygulamak sure
tiyle asgari hadde ve planlı bir düzene getir
mek lâzım. Bunun unsurları da, köydeki top
rak ve su kaynaklarının en kısa zamanda ve en 
iyi şekilde geliştirilmesi, köydeki ekonomik fa
aliyetlerin geliştirilmesi, köydeki potansiyelin 
azamî şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. 
Köy İşleri Bakanlığı da amaç olarak bu hedefe 
ulaşmak için gayret sarf etmektedir; ama bu 
arada bugün köylerimizin içinde bulundukları 
durumu da görmemezlikten gelmek, mümkün 
değildir. 

Bugün Türkiye'deki yerleşim sorunu ortada
dır ve sorunun çeşitli yönlerden ele alınması za
rureti vardır. Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
millî planlar bu sorunlara çeşitli yönlerde, millî 
seviyede girmişlerdir. Biz Köy işleri Bakanlığı 

olarak, bu sorun ile senelerden beri meşgul olu
yoruz ve dağınık yerleşim yerlerinin ortaya çı
karmış oldukları sorunları en makul yoldan, en 
ucuz yoldan ve en çok uygulanabilecek bir yön
den nasıl çözebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Bu 
bakımdan yerleşim yerleri sorunları ile ilgili 
Üçüncü Beş Yıllık Plana girmesi icabeden bir 
çalışmamız var. Bu çalışma için 1971 senesinde 
gayretlerimiz oldu ve bu amaç için 1972 yılın
da da bu çalışmalarımız devam edecektir. Bu 
çalışmalar Devlet Planlama Teşkilâtı ile paralel 
olarak, onların vermiş oldukları görev içerisin
de olmakta ve yatırımların bazılarını veyahutta 
yatırımlardan buraya girebilecek olanlarını 
merkez köy karakterinde olan yerlere terk et
mek suretiyle yavaş yavaş köylerde şehirleşme
yi, köylerde ihtiyaçların uçlara en yakın yerlere 
teksif edilmesi politikasını gütmek durumunda 
olacağız. Bu arada, tarım kooperatiflerinin, 
sağlık ocaklarının, ana - çocuk sağlığı merkez
lerinin, ortaokul ve bölge okullarının, sabit mes
lekî köy kurslarının, selektör binalarının, PTT 
şubelerinin ve buna benzer diğer Devlet kamu 
hizmetlerinin önceden etüdedilmiş, merkez köy 
olma karakterinde bulunan yerlere teksif edil
mesi, yavaş yavaş bizi köyde çok dağınık yerle
şim noktasından, biraz daha derli toplu bir yer
leşmeye gitmeye sevk edecektir. 

Burada, bir noktaya değinmek ve açıkla
makta zaruret var, Köyde yerleşim düzenlen
mesi, köyde iş ve mesken yeri veyahut iş ve is
kân yeri arasındaki ilişkilerle sıkı sıkıya bağlı
dır. Eğer bir şehirleşme veya köylerin toplulaş-
tırılması konusunda sadece köy toplulaştırılması 
amacı içerisinde hizmet yeri ile yerleşim arasın
da ilişki kuramazsanız, o zaman bâzı vatandaş
ları günlük meşgalelerinden 10 - 15 kilometre 
ileriye götürmek gibi bir durumla karşı karşıya 
gelebilirsiniz. O bakımdan, bu merkez köylerin 
seçilmesi ve köylülerin toplulaştırılması konu
sunda, işyeri ile iskân yeri arasında normal za
mandaki sosyal ve ekonomik bağıntıyı iyice 
görmek lâzımdır. Biliyorsunuz, modern geliş
meyi sağlamış memleketlerde, tarım işletmeleri 
kendi işletmesinin içinded'ir; Türkiye gibi kal
kınmakta olan memleketlerde ve daha birçok 
zaruretler dolayısıyle Türkiye'de köyler, işlet
me arazilerinin dışında veya ortasında toplu 
yerleşim şeklindedir. Bu sistem devam edecek
tir; fakat bu sistemin memleketin kalkınmasını 
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engelleyici olan yönleri de, dikkatli etütlerle 
düzeltilmek durumunda olacaktır. Bu konu ile 
toprak reformu yakından ilgilidir, bu konu ile 
üçüncü beş yıllık plan da yakından ilgilidir. 
Orada bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı ve na
sıl bu işin içerisine girileceği belirtilmek duru
mundadır. özellikle toprak reformu bölgelerin
de, bu işle paralel çalışma mecburiyeti vardır, 

Köy kalkınması konusuna arz etmiş oldu
ğum anaaçıdan gidildiği takdirde, köyde eko
nomik gelişmeyi, köyde sosyal gelişmeyi, köyde 
altyapı gelişmelerini birbirlerini destekleyici 
halde görmek zorunluluğu vardır. Biz de bu zo-
rıınlük içerisinde, Köy İşleri Bakanlığının köy
de inisiyatifi geliştirme, köyde toprak ve su kay
naklarının en iyi şekilde işletilmesini sağlama 
suretiyle kooperatiflerin kurulması, birliklerin 
kurulması suretiyle teşvik edilmesi ve kaynak
lardan en iyi şekilde faydalanılması gibi faa
liyetlerle ekonomik gelişmeyi, sosyal gelişmeyi 
ve YSE hizmetleri ile topraksu hizmetleri ve 
altyapı hizmetlerini geliştirmek gayreti içeri
sindeyiz, Bu bizim bakanlığımızın kendi bün
yesi içerisinde ve kendi örgütleri ile yaptığı ça
lışmalardır. Bakanlığımızın bildiğiniz gibi, kö
ye giden hizmetlerin dağınıklıktan kurtarıl
ması, köye giden hizmetlerin birbirlerini etki
leyici bir halde düzenlenmesi amacını güden 
koordinasyon görevi de vardır. Bu görevi, bu
güne kadar etkili bir şekilde kullandığımızı, 
yaptığımızı söylemek mümkün değildir; ama 
hazırlıklarımız bu görevin tümünü kaplayan 
bir noktaya ulaşmıştır. Bundan böyle, mümkün 
olduğu kadar fazla sayıda köye giden hizmetle
ri birbirlerini etkileyici şekilde yıllık program
lar içerisinde uygulama gayretinde olacağız. Bu 
yapılamadığı müddetçe, sayın hatiplerden bir
çoklarının değindikleri köye giden hizmetlerin 
birbirlerine yakınlığı, birbirlerini etkilemesi 
amacı yerine, hattâ birbirleri ile çelişik halde 
olması gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Biz, 
bu hususu Köy işleri Bakanlığının koordinas
yon görevi içerisinde bakanlıkların da büyük 
anlayışları ile 1972 den başlamak suretiyle da
ha çok sayıda etkeni, daha çok sayıda faktörü 
birbirleri ile etkili halde köye götürmeyi bir 
amaç olarak uygulayacağız. 

Bu anlayış içerisinde, Topraksu hizmetle
rinin ekonomik kalkınmaya yaptığı etkileri göz 
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önünde tutmak suretiyle gerek küçük su hiz
metlerinden, gerekse büyük sulama yatırımla
rının ortaya çıkardığı sulama türü imkânların
dan bu projeler içerisinde daha etkili bir şekil
de yararlanmak suretiyle, ekonomik faaliyeti 
kısa devrede hızlandırmak amacı içerisindeyiz. 
1972 programımızda Topraksu hizmetlerinin 
bu amaca yönelmiş olduğunu görüyoruz ve bil
hassa büyük sulama yatırımlarının köylü eliyle 
üretim aracılığı ile, üretimi artırnmk suretiyle 
millî ekonomiye katkıda bulunacak şekle geti
rilmesi hedefine yönelmiş projelerimiz uygula
nacak durumdadır ve uygulananlar da devam 
edecektir. Seyhan projesi, Gediz projesi ve di
ğer 12 bölgedeki projeler, bu meyanda zikre
dilebilir. Bunun yanında, çok etkili olduğunu 
gördüğümüz, hemen inşa edildikleri sene millî 
ekonomiye katkıda bulunan küçük su projeleri
ne de büyük önem vereceğiz. 

Rakamlarla sizleri daha fazla meşgul etmek 
istemediğim için, sadece sorularla ilgili olan 
yönlerine değinmek durumundayım. Köy ve 
köylü sorunlarını bütün konuşanlar Ve Senato
nun bütün üyeleri çok detayları ile bildikleri 
için, burada o şeyleri tekrar etmenin zamanını
zı israf etmek anlamında olacağını düşünerek 
özetlemek suretiyle arz ediyorum. 

Sorulan sorular içerisinde, çok değişik yön
lere değinenler var; fakat bunları ayrı ayrı ce
vaplandırmak belki zamanımızın kifayetsizliği 
bakımından mümkün olmayacaktır. Ben, sade
ce birbirleri ile ilgili olanlara tüm cevap vermek 
durumunda bulunuyorum. 

iskân konusuna değinmiştim, Köylerin bir
leştirilmesi ve iskân düzeninin yapılması konu
sunda, Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlü
ğümüz iki ayrı proje ile çalışmaktadır ve bu 
projeleri İ972 yılından itibaren de uygulama 
imkânlarına kavuşturacağımızı ümidediyoruz. 
Bu anlayış içerisinde münferit projelerimiz 
var. Bu projeler, gerek yerleri değiştirilen köy
lerin yeniden iskân edilmeleri, gerekse baraj 
gölü altında kalan köylerin yeniden yerleşti
rilmesi ve buna benzer orman içi köyleri ve 
diğer köyler gibi yerinde kalkmamıyanların 
diğer müsait yerlere nakledilmesi esprisiyle 
yapılmaktadır. Bu sene bu konular içind;e, 
önemli miktarda bir tahsisat istediğimiz kadar 
olmasa dahi, almış bulunuyoruz. Bunları da bu 
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iskân düzeninin yeniden ele alınması şeysi 
içerisinde uygulama alanına koyacağız. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğü, buradaki 
sayın üyelerin belirtmiş oldukları gibi, Hükü-' 
metin sembolü halinde bulunan toprak refor
mu çalışmalarına temel teşkil edecek araştırma
ları ve rezerv arazi tespitlerini yapmaktadır. 
'Bu salhada yapılacak .hizmetlere de, atılımlara 
da girişmlek üzere kendisini hazırlama duru
mundadır. 

Köy Meri Bakanlığnmızın ekonomik - ve sos
yal gelişmede önemli potansiyeli olduğuna inan
dığım Köy Araştırma Geliştirme Müdürlüğü
nün hizmetlerine kısaca değinmek istiyorum. 

iSayın üyeler kooperatifleşmeye değindiler. 
Koperatifleşmenin kredi, teknik yardim ve di
ğer yönlerden sıkıntıları olduğunu belirttiler. 
Bunlara katılmamak mümkün değil. Türkiye'
de, köy kalkınma kooperatiflerinin geçmişi 
Yedi 'Sekiz seneye kadar gider. 1964 senesin
de kurulan bu koperatifler bin küsur, iki bine 
yakın kooperatiftir. Bunlardan 300 - 400 kada
rı faal haldedir, ötekilerde faaliyet halinde geç
mek üzere uçma noktasına gelmektedir. Bakan
lığımız bunlara teknik yardım, proje yardımı, 
kredi yardımı ve hibe olarak ta bâzı yardım
lar yapmaktadır. 1972 senesinde bu yardım
lar geçen sieneye nazaran daha geniş ölçüde 
yapılacaktır. Bütçemize koyduğumuz tahsisat
lar ve sayın Komisyonun ilâve ettiği tahsi
satlarla, meselâ geçen sene 2 milyon civarında
ki bir yardıma karşılık, bu sene 22 500 000 li
ralık bir yardım yapma imkânımız olacaktır. 
©u suretle, kooperatifleri daiha etkili bir şekil
de inisiye etmek ve onları harekete geçirmek 
mümkün olaJbilecektir. Biz, bu yardımların bir 
kısmını hibe şeklinde vatandaşın kendi faali
yetini geliştirmek için yapıyoruz, bir kısmını 
yatırımları teşvik ödeneği olarak veriyoruz-
Kooperatiflere kredi olarak veriyoruz ve or
man köylerine yardım olmak üzere de özel kre
diler açıyoruz. 

Orman ve dağ köylerinin özel bir sorun 
teşkil ettiğini, biliyorsunuz. Bu seneden itiba
ren, geçen seneden beri yapılmakta olan yer
leşim yerleri özellik gösteren yörelere, özellik
le dağ ve orman köylerine Türkiye çapında 
nasıl. bir- giriş yapabiliriz, bu işin -boyutu ne- •: 
dir, nerelerden başlıyalbiliriz konusunu bir 
proje halinde geliştiriyoruz. Huzurunuza, 1972 

senesinde bu projenin de büyük boyutları ile 
ve bir kısmını da uygulama safhasına sokmak 
suretiyle geleceğiz. Orman köyleri ile dağ 
köylerinin, özel bir itinaya ihtiyaç gösterdiği 
kanısındayız. Bu bakımdan Orman Bakanlığı 
ile çok sıkı işbirliği halindeyiz ve burada 
takdirle anmak istiyorum, 1972 senesinde bu 
salhada gerek altyapı hizmetleri bakımından, 
gerek toprak - su hizmetleri bakımından, ge
rekse kooperatifleşme bakımından daha başa
rılı hizmetler yapma durumunda olacağımızı 
sizlere arz etmek istiyorum-. 

Kooperatifler konusunda söylenecek olan şey 
şudur. Sayın üyelerden birisi «Köy kalkınma 
kooperatifleri, diğer koopeatiflerde olduğu 
gilbi, vatandaşın bir eğitim müessesesi, hattâ 
bir üniversitesidir.» dedi. Buna katılmak 
mümkün. Kendi ihtiyaçlarına dönük gayret
lerini, kooperatif içerisinde derli toplu görebi
len kuruluşlar olan köy kooperatifleri, ha
kikaten tahminimizin üstünde başarılı olabil
mektedirler- Biz, Köy İşleri Bakanlığı ola
rak, bunları proje ve kredi yönünden destek
lenmenin gayretleri içerisindeyiz. Bunun dı
şında biliye rsisunuz daha küçük kooperatif
ler var; onlar da 1160 sayılı Kanunun ve özel 
kanunların içerisinde işlem görmektedir. Biz, 
şu anda toprak - su kooperatifleri ile, köy 
kalkınma koopertifTerinin gayretlerini hızlan
dırmak ve çevrelerine etki yapacak hale geti
rilmelerini sağlamak amacı içindeyiz. 

Bu açıklamalarımızdan sonra sayın hatip
lerin, özellikle üzerinde durdukları ve Türk 
köylerinin kalkındırılmasında büyük önemi 
olan altyapı hizmetlerinden mühim bir kıs
mını gören YSE hizmetlerine değinmek isti
yorum. 

YSE hizmetleri, hakikaten çok yönlü so
runları olan, halkla ilişkiler bakımından 
çok dikkatle ele alınması icalbeien ve Türk 
köyünün kalkınmasında da büyük önemi olan, 
unsurlardır. Bu unsurları, kendi önemleriyle 
orantılı olarak ciddiyetle ele almak zorunda
yız. Köy işleri Bakanlığının bu sahadaki gay
retlerini, takdirle anmak zorundayız. 

©endeniz, yeni sorumluluğu aldım, bu arada 
geden zaman içerisindeki faaliyetleri çok tak
dirle karşılanacak şekilde gördüm. 1984 senesi
ne kadar yapılan hizmetleri yekun ederseniz, 
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bir de 1964 ten bu samana kadar yapılanları ye
kûn ederseniz, hakikaten Türkiye'de kalkınmak
ta olan memleketlere örnek teşkil edecek kadar 
hızlı gelişmeler yapılmıştır. Bugün, sayın hatip
lerin belirttikleri gibi, köylerimize taksi ile, 
jeeple gitme imkânları olmuştur. 

Sayın hatiplerden bir tanesi Bitlis'ten çok 
güzel bir örnek verdiler. Bir başka konuşmacı 
sayın üye de Afyon'dan Örnek verdiler. Bitlis'
teki durumla, Afyon'daki, durum arasında bü
yük fark yok. Afyon'daki durumu ben arz ede
yim; Türkiye'de YSE hizmetleri ile ilgili ya
tırımlar ortalaması illere göre % 34 dür, YSE 
Afyon'da % 62 lik bir başarı sağlamıştır. Çok 
fazlasını yapmak hepimizin amacı; ama sideki 
imkânlar hatiplerin belirttikleri gibi, ancak bu 
kadarını yapmaya imkân veriyor. Bardağa dolu 
olarak bakarsanız geriye kadar dolu olduğunu 
görürüz; ama geriye kadar boş olduğuna bakar
sanız, boş olduğunu görürsünüz. O bakımdan, 
biz YSE hizmetleri bakımından bardağa boş 
gözü ile bakıyoruz ve kısa zamanda doldurul
ması için de bütün gayretlerimizi sarfediyoruz. 
Bu sarfetme işi, Köy İşleri Bakanlığının inisiya
tifinde olan bir iş değildir. Millî ekonominin, 
millî plânların, yıllık plânların ayırabildiği di
limlerle büyük çapta ilgilidir. Bu noktaya gel
mişken bir hususu da aydınlatmak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Köy İşleri 
Bakanlığı kurulduktan sonra, her sene daha faz
la miktarda Köy İşleri Bakanlığına ödenek ayır
mışlardır. Bu rakamlarla sabittir. 1971 bütçesi 
ile 1972 bütçesi arasındaki fark da, yine Hü
kümetin 1972 senesi için daha büyük ödenekler
le geldiğini göstermektedir. Ancak, Köy İşleri 
Bakanlığının hizmetleri ve köylünün ihtiyaçla
rı o kadar büyük yatırımlara ihtiyaç gösteri
yor ki, meclislerde, Bütçe Komisyonunda yapı
lan ilâveler, her sene hükümetlerin getireceği 
ödeneklerin üstüne çıkıyor. O bakımdan Hükü
metimiz, Saym Erim Hükümetinin birinci ve 
ikinci programında belirttiği «Köy işlerine önem 
vereceğiz» Sözüne ve ilkesine paralel olarak da
ha artan bir ödenekle gelmiştir. Bu ödenek ya
pılması gereken işlere kâfi gelecek durumda 
gayet tabiî olamaz; ama bu ödeneğin millî eko
nomiye, bilhassa 1972 senesi bütçesinin özellik
lerine göre ayrılabilmiş yüksek bir ödenek ol
duğunu düşünmek durumundayız. O bakımdan 
bu ödeneklerle sınırlıyız. Millî ekonominin, 
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millî gelirin sınırları ile çalışmalarımız çerçe
velenmiştir. Bu çerçeve içerisinde de en iyisini 
yapmaya çalışıyoruz. Bazı projelerimiz 10 sene
de, 15 senede belirli hizmetlerin biteceğini ön
görüyor. Biz teknik elemanlar olarak ve Bakan
lık olarak bunu yapmak görevindeyiz. Bizim 
görevimiz; ama millî ekonominin vereceği im
kânlara göre bunları dilimler halinde senelere 
kaydırmak durumu ve zorunluluğu maalesef 
vardır. 

YSE hizmetleri, Türkiye çapında gerek or
man ve dağ köylerinde, gerek ova köylerinde 
bütün hızı ile devam etmektedir, özellik arz 
eden bölgelerden Güneydoğu Bölgesi için özel 
bir projemiz vardır. Bu projemiz, Türkiye'de 
bölgesel kalkınmanın örneklerinden bir tanesini 
verecek şekilde gelişmektedir. Bir taraftan pro
jenin detaylarını hazırlıyoruz, bir taraftan da 
proje ile ilgili uygulamaları yapıyoruz. Bina
enaleyh, Güney Doğu Anadolu bölgesi ile ilgi
li sorulan bir soruya, burada çok detaylı bil
gi arz etmem maalesef mümkün değil; ama 
şunu arz edeyim ki, Güneydoğu projesi, benim 
aldığım bilgiler ve Komisyonda yaptığım in
celemelerden aldığım sonuçlara göre, Türki
ye'de Güneydoğu bölgesinin gerek altyapı hiz
metlerini, gerekse ekonomik kalkınma hiz
metlerini bir bütün olarak, Devletin bütün sek
törleri ile birlikte çalışmak suretiyle çözüm yo
luna ulaştıran bir projedir ve bunun sonuçla
rını da birkaç sene içerisinde başarılı olarak 
almak durumunda olacağız. Bu noktada ve bu
na benzer diğer özellik arz eden yerlerde, Dev
letin bütün sektörlerinin işbirliği halinde ça
lışmasını, Köy İşleri Bakanlığının koordinasyon 
görevini yerine getirmek suretiyle yapacağız, bu 
noktada bilhassa Güneydoğu Bölgesi projesinde 
çalışan değişik bakanlıkların, işbirliğini tak
dirle anmak istiyorum. Gerek plânda, gerek pro
jede, gerekse uygulamada bu işbirliğini sağla
mış durumdayız. 

Sayın hatiplerin, bu genel açıklamalarını 
içerisinde vermek durumunda olduğum cevap
larla yetinmek durumunda olacaklarını üzüle
rek arz etmek istiyorum. Bunlar dışında, bazı 
noktalara da değinmem mümkün; fakat tümü
nü detaylarla arz etmek imkânları maalesef şu 
anda elimizde değil. 

Sayın Yeşilyurt bazı hususlara değindiler; on
lara arzı malûmat etmek istiyorum. Kendilerine 
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bu vesile ile Türkiye'de bu sene karşılaştığımız | 
büyük soğuk dalgasının ortaya çıkardığı sorun- j 
lar hakkında bilgi arz etmek imkânını bize ver
dikleri için, teşekkür ederim. 

Hükümet, bu soğuk dalmasını ki, bildiğiniz 
gibi 30 sene evvel gelen bir soğuk dalgasına pa
raleldir - ortaya çıkardığı güçlükleri imkân nis
petinde yenmek için tedbirler almıştır. Bu ted
birler, Türkiye çapındadır. Türkiye çapında 
bütün valiliklere, ilgili bütün bakan arkadaşla
rımız imkânlar vermişlerdir; kapanan yolların 
açılması, kışın getirdiği bütün sorunların hal
ledilmesi için imkânları rahatça kullanmaları, 
yerinde kullanmaları direktifleri verilmiştir ve 
kar programı içerisinde YSE, Karayolları im
kânları nispetinde bütün yolları açık tutmaya 
gayret etmiştir. Fakat, bütün köy yollarının 
açık tutulduğunu söylemek gayet tabiî realist 
bir görüşe uymaz. Bu tip büyük kışların de
vamı hattâ tekerrürü halinde bu tıkanmalar 
maalesef birkaç gün için oluyor. Biz, yolların 
açılması için büyük gayret sarf ettik. Yakacak 
işinde de, Hükümet Türkiye çapında bir kam
panya içindedir. 

Buyurduğunuz televizyon programı gayet 
enterasan. Dün akşam bir bayan telefon etti, 
dedi ki, siz kömür işlerini bitirdiğinizi ve Anka
ra'da kömür sıkıntısı kalmadığını söylemişsiniz, 
bu doğru mu? Ben öyle bir şey söylemedim. 
Bizim yapmak istediğimiz şey, bütün büyük şe
hirlerde ve köylerde Devlet imkânlarının, kışın 
getirdiği sorunları çözmek için kullanılması ted
biridir. Bu tedbir arasında, bütün köylere ve 
bütün bölgelere yolların açılması, yakacak yar
dımı için orman depolarından yardım alınması 
gibi tedbirler vardır. Bu arada da Ankara'nın 
sıkıntısı için boş dönemde kalan vasıtalardan 
yardım almak suretiyle Ankara kömür ihtiyacı
nı sağlamaya gayret ettik. Bu şehirdekilere 
farklılık yaratmak değil, bilâkis Türkiye çapın
da konuya eğilmek noktasından hareket edil
miştir. Tabiî haberi veren organ şehirle ilgili 
olanı vermiştir. Köyle ilgili olanlarını ben size 
arz edeyim. İmkânlar nispetinde Hükümet ve 
bakanlıklar köye bu yönde yardımcı olmaya 
gayret etmişlerdir. Bendeniz de Ahır Sekisin
de misafir olmuş ve köyün dertlerini yakından 
birçok defalar görmüş ve küçüklüğünü orada 
geçirmiş bir insanını. Köyün dertlerine bu açı- | 
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dan eğilmemek her halde mümkün değil. Kısa 
ve uzun vâdede bunlar için yapılacak tedbirleri 
ciddiyetle alma a^mi içindeyiz. 

Efendim, Köy İşleri Bakanlığının koordinas
yon görevi ile ilgili bası temenniler ortaya atıl
dı ve bazı hatipler de Köy İşleri Bakanlığının 
ismi ile orantılı olarak bütün hizmetleri üzerine 
alması, teklifinde bulundular. Bu noktada da 
bir açıklığa kavuşmak durumundayız. 

Köy işleri Bakanlığı, altyapı hizmetlerini, 
köye giden hizmetlerin koordinasyonunu, köyde 
inisiyatifin geliştirilmesi, toplum kalkındırılması 
hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütleşme ve koo
peratifleşme hizmetlerinin geliştirilmesi hizmet
lerini bizzat yapmakta ve koordinasyonu da il
gili bakanlıklarla birlikte yürütmektedir. Tak
dir buyurursunuz ki, bütün hizmetleri Köy İş
leri Bakanlığına verilmesi, Hükümet içerisinde
ki bakanlıkların bütün hizmetlerini alan bir ba
kanlığın kurulması anlamında olur. Bu müm
kün değil. Bls, esasen Köy işleri Bakanlığının 
fiilen icra ettiği hizmetleri, bu kadar büyük 
çerçeve içerisinde görmüyoruz. Ama, koordinas
yonun etkili yapılması halinde belirtilen endişe
lerin tümünü ortadan kalkacağına eminiz. De
min, de arz ettim, Köy işleri Bakanlığı 1972 se
nesinde, köye giden hizmetlerin tümünü olmaz
sa dahi, büyük bir kısmını birbirleri ile etkili 
bir şekilde getirmenin yollarını araştıracaktır. 
O bakımdan, Köy İşleri Bakanlığı koordinas
yon görevini bu şekilde yaparsa, aksaklıkların 
büyük bir kısmı önlenmiş olur. Bakanlığa daha 
büyük hizmetler vermek her halde bu bakanlı
ğa daha büyük yükler yüklemek durumunda 
bizi bırakır ve diğer bakanlıkların başarılı ça
lışmalarını da sekteye uğratır diye düşünürüz. 

Sayın hatipler teknik eleman sorununa de
ğindiler. Burada bu sorunu benimsiyorum. Bu
nun üzerinde çalışmalarımız var ve teknik ele
man kullanan bakanlıklarla birlikte bu konuya 
memleket şartlarına, hizmetin gereğine ve akla 
en uygun yolda çözmeye gayretliyiz. Bu ihtiya
cı gün geçmiyor ki, bütün arkadaşlarımızdan 
tekrar tekrar dinlemeyelim. Tespit ettik ve kısa 
zamanda gerek Hükümetin alacağı kararlarla, 
gerekse yetki kanunu ile bunları düzeltme du
rumunda olacağız, önemini takdir ediyoruz, 
teknik ek-manı sahaya götürmek mümkün ol
muyor. 
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Burada bası teknik elemanlarımızın ve ekip
lerin köylerdeki çalışma sistemlerinde aksaklık
lar olduğu belirtildi. Aksaklıklar her zaman 
olacaktır. Hizmetin olduğu her yerde, aksaklık 
söz konusudur. Bunları kabul etmek durumun
dayız ve düzeltmek imkânını her zaman araştı
racağız. Yalnız su nokta üzerinde durmak lâ
zım, Türkiye'de teknik elemanın, Türkiye'de 
ekiplerin çalışmalarına, Türkiye'de hizmetin 
köye götürülmüş olması açısından baktığımız 
takdirde, bugün büyük adımlar atılmıştır. Tür
kiye'de teknik elemanın değil kazada ve nahi
yede, köyde, günlerce çalışması, aylarca çalış
ması büyük bir aşamadır. Bu aşamayı diğer tek
nik elemanların da takibetmesi temennisi içeri
sinde bu görüşlere katılıyoruz. 

Bir yanlış anlamayı da düzeltmek durumun
dayım. Bu asfalt konusu zaman zaman tekrar 
ediliyor. Asfalt konusunda şöyle bir görüş geliş
tirmek mümkün. Gönül arzu eder ki, Türkiye'
nin bütün yolları, şehir yolları, Devlet yollan 
ve köy yolları asfalt olsun. Bunu 'istemeyecek 
kimse yok; ama biz bugün, biraz evvel hatiple
rin belirttiği gibi 160 bin kilometrelik bir köy 
yolu ihtiyacı içerisinde ve henüz köylerinize gi
decek patika yolları tesviye yol haline çevirecek 
bîr durumda değilken, bütün yolları asfalt yap
manın gayreti ve düşüncesi içerisinde değiliz. 
Yapmakta olduğumuz şey şudur. Bir saha araş
tırma niteliğindedir. Acaba asfaltlamaya geçti
ğimiz takdirde ne gibi problemlerle karşılaşaca
ğız ve bu problemleri biz Devlet olarak, vatan
daşlar olarak nasıl ve hangi ölçülerde yenebili
riz? Bu araştırma içindeyiz ve bu araştırmayı 
da bu çalışmaları destekiiyebilecek olan, malî 
giicii olan yerlerden başlattık. Aynı zamanda 
da tarımsal gelişmede büyük faktör olan tozlan
mayı önlemek için Cenup şeridinden başladık. 
Her kilometresi için vatandaş 15 bin lira öder, 
bu iş için. Bu, Türkiye çapında çok sembolik 
bir saha araştırmasıdır ve hiçbir zaman Türk 
köylerine yapılacak yatırımların, asfaltlanmaya 
kaydırıldığı şeklinde bir şey söz konusu değil
dir. Asfaltlama denemesini kabul eden vatandaş 
kendisi kilometre başına 15 bin lirasını öder ve 
bunu bu şekilde geliştiririz. 

Asfaltlama konusunda ikinci bir husus da; 
bizde biliyorsunuz, büyük şehirlerimiz istanbul 
İamlr, Ankara kendi özel idareleriyle kendi yol

larını büyük çapta yaparlar. Bizim onlara kat
kımız semboliktir. Binaenaleyh, özel idarelerin 
kendi imkânlarını istedikleri gibi sarf etmele
rini de önlemek mümkün değil. Oradan alıp 
başka yere vermek imkânı da olmadığına göre, 
onların yaptıkları çalışmaları da takdirle an
mak durumundayız. Bazı asfalt yollar da o şe
kilde çıkmıştır, istanbul buna bir örnektir, özel 
idarenin gayretlerini de teşvik etmek durumun
da bulunuyoruz. 

Zannediyorum, bu şekilde sayın hatiplerin 
Köy İşleri Bakanlığının çalışmaîariyie ilgili ola
rak serdetnıiş oldukları temennileri ve sorula-
ları cevaplandırma durumunda bulunuyorum. 

Son nokta olarak da elektrifikasyonla ilgili 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. Köy elektrik
lenmesi politikamızda, köye sadece ışığı götür
mek, elektrik götürmek politikası yoktur. Köye 
ekonomik kalkınma aracı olarak elektriği gö
türmek istiyoruz. Sulama pompajında elektrik, 
içme suyu pompajında elektrik, küçük sanayi
de elektrik ve köyün gelişmesiyle ilgili her tür
lü faaliyetlerde elelrtriği köye götürmek amacı 
içerisindeyiz. Takdir buyurursunuz ki, bu ama
cı geliştirmek için bir hayli güçlük çekmekte
yiz. 

Katılımlar meselesi, TEK Kanununun bir 
maddesiyle ilgilidir. Bu katılımların % 25 ini, 
bilhassa yapmaya mecburuz. Fakat özel idare
lerin gayretleriyle bu % 25 1er, veremeyen yer
lerde karşılanıyor. Sınır bölgelerindeki elek
triklenme işlemlerinde de bu imkânları çeşitli 
kaynaklardan yaratma durumunda oluyoruz ve 
bu suretle de elektriklenme işinde de belirli bir 
politikanın uygulanması sağlanmış bulunuyor. 
Yeni kanun tasarımızda da belirttik, TEK'le iş
birliği halinde çalışacağız. Tabiî birçok alterna
tifler düşünülebilir. TEK gibi büyük bir ünite
nin proje ve uygulamayı yapması bir alternatif
tir veyahut da Köy İşleri Bakanlığının tümünü 
bu işi yapması bir alternatif olarak düşünüle
bilir. Biz diğer hizmetler arasında bu isin TEK'le 
birlikte yapılabileceği görüşünü kanun tasarı
sında benimsemiştik. Huzurlarınıza tekrar ge
leceğiz, onu o zaman tekrar tartışmak imkânını 
bulacağız. 

Böylece konuşmaları ve konuşmalarla orta
ya çıkan soruları cevaplamış oluyorum, 
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Köy İşleri Bakanlığının bütçesi ile ilgili ola
rak gösterilmiş olan çok yakm ilgiye ve Köy 
İşleri Bakanlığı elemanlarının ve örgütlerinin 
çalışmalarındaki, gayretlerindeki başarıya deği
nen hatiplere ve onları tenkit eden hatiplere 
teşekkür etmek suretiyle hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

o. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/558; Cumhuri
yet Senatosu 1/16) (S. Sayısı : 15) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Sena
tosu 1/26) (S. Sayısı : 25) 

i. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senato
su 1/24) (S. Sayısı : 23) 

BAŞKAN — Efendim, sıra numarası 15, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanım tasarısı; sıra numarası 25, Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı; sı
ra numarası 23, Tekel Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oylarınıza arz 
edilecektir. Lütfen, muhterem üyeler oylarını 
kullansınlar. 

/. — 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sayısı : 
10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (Devam) 

A — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

a) Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Son söz Sayın Dikeçligil'de. 
Buyurun Sayın Dikeçligil, saat: 12,03. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan; 

Bilhassa Köy işleri Bakanı sayın Profesör 
Sönmez beyefendiye teşekkürlerimi arz ederim. 
Köy işleri Bakanımız eğitimcidir, onun için 
memleket meselelerine tamamen vâkıf olan bir 
Bakan arkadaşımızdır, Tahmin ediyorum eğer 

bu Hükümet arasında iyi bir anlaşma olursa, 
Köy işleri Bakanlığı muvaffak olacaktır. Aynı 
zamanda Köy işleri Bakanlığı mensupları da, 
halkla haşır neşir olmuş teknik elemanlardır. 

Toprak iskân Genel Müdürlüğünün çalış
maları arasında «Köy envanterleri» diye bir 
neşriyat yer alıyor. Şu halde köy meselelerimi
zi yakından inceliyorlar. Türkiye'de Anadolu'
da hiç bir zaman için Osmanlılar devri de da
hil, 60 bin köy yoktu. Bu köy dağılımının ye
gâne sebebi, asayişsizlik devirlerinde halkın 
kendisini korumak için barınacak yer olarak 
ormanları dağları seçmiş olması keyfiyetidir. 
Ondan sonra, sayın arkadaşım da bilir, Doğu 
Anadolu'muzda da halk arasında çıkan ihtilâf
lar dolayısiyle bir kısım insanların ayrılıp baş
ka bir yerde belde kurmasından da ileri gel
mektedir. Bundan hepimiz müştekiyiz. 

Eğer Türkiye'miz kalkınacaksa, eğer Tür
kiye'mizde sosyal bir gelişme olacaksa, eğer 
Türkiye'mizde medenî bir aleme doğru akım 
olacaksa, mutlaka bu iskân meselesini hallet
mek mecburiyetindeyiz, içtimai muhiti yarat
madan kalkınmanın mümkün olmayacağını ka
bul etmeliyiz. Türkiye'nin 60 bin ünitesine su, 
yol, elektrik, ebe, kooperatif götürmeğe imkân 
ve ihtimal yoktur. Bu bütçe ile bunun altından 
kalkılamaz, ileride de kalkılamaz. Onun için 
sayın Bakan «Bunun üzerinde çalışıyoruz» di
yor. Batı memleketlerinin medeni seviyeye 
ulaşmasının yegâne amili, onların feodal bir 
sistemden kentleşmeğe doğru gitmesidir. O hal
de Türkiye bugün kentleşmek mecburiyetinde
dir ve bu kentleşmenin olabilmesi için Türkiye 
köylerini 10 bin, bilemediniz 15 bin ünitede 
toplamak mecburiyeti vardır. Bu olabilir, me
selâ bir yerde büyük bir okul kurulduğu tak
tirde, sıhhî tesisler yapıldığı taktirde, ondan 
sonra sanayi hareketleri başladığı taktirde di
ğer köyler buraya doğru akın eder. 

Doğu Anadolumuzda bölge okulları kuru
luyor. Bölge okullarının etrafında kentleşme 
olabilirdi, sayın Bakanın dikkat nazarını cel-
bederim ama olmamıştır. Bölge okullarının 
etrafında diğer tesisleri kurarak kentleşmeye 
doğru gitmek lâzımdır. Biz, Millî Eğitim cami
asının kalkınmasını istemiyor değiliz. Arkada
şımla konuştum, meselâ bölge okullarının sekiz 
sınıflı olmasına ben taraftarım. Çünkü, muay-
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yen semttedir, kentleşmeyi temin edebilir; ama 
60 ünitelik köyde buna imkân ve ihtimal yok
tur ve bunu kabul etmek de akıl isi değildir. 
Akıllı davranmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Profesörden istirhamımızın, bu yolda 
Hükümeti ikna etmesi ve hakikaten seferber 
olarak, elbirliği ile bu işi yapması keyfiyeti
dir. 

Arkadaşlar; diğer bir mesele de halk eğiti
midir. Ben bunun içinde çalıştım. Bir kişinin 
yapacağı iş değildir. Ben iyi valilerle çalıştım 
ve programlar hazırlıyarak valileri ikna ettim. 
Bir vilâyette, millî eğitim müdürü veteriner 
müdürü, sirat müdürü, diğer müdüran topluca 
çalışırsa, köy meselelerini tetkik edip beraber
ce ele alırlarsa kalkmmamaya imkân ve ihtimal 
yoktur, Nitekim tatbikat safhamızda, ben ve 
arkadaşlarım gösterici ve eğitici filmleri alıp 
beraberce halka gösterdik. Halka film hakkın
da izahat verdikten sonra, halk iyi bir akıma 
doğru giderdi; yani birimizin yaptığını, bir di
ğerimiz bozmazdık. Bu hususta bilhassa vilâyet
lerin dikkat nazarını çekilmeli. Hatta o kadar 
ki, bazı hâkim arkadaşlarımız gittiği vakit mev
zuat hakkında, valiyi ikna edebilmişti. Halkı 
tenvir ve irşad keyfiyeti dahi önplana alınmıştı. 
Nitekim, biz halka açtığımız okullarda, pratik 
usullere başvurmuştuk. Meselâ, bir nüfus kâğı
dı nasıl olmır, tapu muameleleri nasıl yapılır» 
tapuya nasıl başvurulur; bu gibi üniteleri ha
zırlayarak halkı ve köylüyü tenvir etmiştik. 
Onun için Sayın Bakan, köyde kalkınma mu
vaffak olacaksa, bilhassa vilâyetlerin müdü
ran sınıfını topyekun beraber hareket ettirmek 
mecburiyetinde ve valileri buna inandırmak ve 
buna doğru gitmek iktiza eder. , 

Diğer taraftan bunda faydalı cihetler olabi
lir. Ordu ile temas edilir. Bugün orduda fazla
lık var deniyor. Ziraat memurları var, veteriner 
sağlık memurları var, diğer teknik elemanlar 
orduda görev almış durumda, Ordu ile temas 
ederek, bu gibi şahıslar talim gördükten sonra 
askerlikte geri kalan sürelerini halkın eğitimin
de kullanarak, oralara teksif etmek imkânı var
dır. Sayın Bakanın bunun üzerinde de düşün
mesini hassaten istirham ederim, 

Kooperatifler meselesine gelince : Maalesef, 
Türkiye'mizde kooperatifçilik dağınıktır Her 
Bakanlığın ayrı ayrı kooperatif kurma sevdası 

vardır. Bu kooperatifçiliği dejenere edecektir. 
Buna mutlaka bir Bakanlığın sahip çıkması lâ
zımdır. Eğer, buna bir bakanlık sahip çıkmazsa, 
her önüne gelen bakanlık kooperatif kurma ar
zusuna doğru giderse, bu işin altından kalkıl
maz. Kooperatiflerin gelişmesi için liderler ye
tiştirmek mecburiyeti vardır. Liderler yetişti-
rilmediği takdirde bu mümkün değildir Hattâ 
köylerde her sahada liderlerin yetişmesi zaru
ridir. Eğer, bir köyde kooperatifçilik muvaffak 
oluyorsa, orada lider vardır; muvaffak olmu
yorsa, mutlaka suiistimaller, yolsuzluklar var
dır. Nitekim rasladık, kendisinin etiketi avukat
tır. Bir seyahatimde gördüm, Muğla'nın Yata
ğan'ında suiistimal etmiştir, kullanamamıştır. 
Halkı hüsrana sevk edebilmiştir, Ulubey Koope
ratifinde olduğu gibi, O halde mutlaka hüsnü
niyet sahibi liderlerin kooperatifçilikte yetişti
rilmesi lâzım. Halka bizzat hitabetmesi lâzım, 
halka hizmeti götürmesi lâzım. 

Sayın Bakanın bunun üzerinde de durması
nı istirham ederim. Tahmin ediyorum ki, dura
caktır. Arkadaşlarımız da bu yönde çalışıyor
lar. 

Şimdi halk eğitimi Köy İşleri Bakanlığından 
alındı, Millî Eğitim Bakanlığına verildi. Halk 
eğitimi deyince eskiden Ziraat Bakanlığında 
(4.K) vardı. Bu (4.K) 1ar Millî Eğitimin halk 
eğitimi şubesiyle birleşmiştir. Hakikaten fay
dalı oluyordu; ama şimdi bu dağılmıştır. Ziraat 
Bakanlığı (4.K) sistemini kaldırmıştır, bunu uy
gulamıyor. Benim kanaatimce Köy işleri Ba
kanlığı bunun üzerinde durabilir. Bunu eski 
Tarım Bakanlığı bırakmıştır, Köy İşleri Bakan
lığı (4.K) sistemini alıp uygulayabilir. Bu uy
gulamada yalnız el maharetlerini öğretme de 
kâfi değildir. Köy envanterleri yapıldığından 
bölgenin hususiyetlerine göre halkı istihsal eği
timine tabi tutmamız iktiza eder. Besinci sınıfı 
çocuk 12 yaşında bitirdi. 12 yaşından sonra ay
laktır, Şehire akın ediyor. Şehire akını önlemek 
için o bölgelerde istihsal eğitimine tabi tuttuğu
muz gün, çok faydalı neticeler meydana çıkar. 
Meselâ, Rize'de çay eğitimi, Güney - Doğu Ana
dolu'yu dolaştım, Urfa'da geniş bir ova var, ak
şamdan sabaha kadar halk burada oturur; ama 
buranın halkının gençleri istihsal eğitimine tabi 
tutulmuş değildir. Orada bir de çiftçilik vardır. 
Bu çiftlikte Devlet de teşriki mesai ederek, 
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hattâ çocuklara ücret verilerek genç nesil bu
rada istihsal eğitimine tabi tutulabilir. Nasıl? 
Meselâ, arıcılık. Eğer, orada genç insana yardım 
da edilirse, bir genç insanın 60 tane kovanı olsa, 
dünyanın parasını alabilecektir, buna müsaittir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen başla
yınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

O halde, bu pratik meselelerin üzerinde iti-
madettiğimiz ve hakikaten bir eğitimci olan 
Profesör Necmi Sönmez Beyin hassasiyetle ve 
teşkilâtı ile beraber durmasını, Türkiye'nin ger
çeklerine göre meseleleri halletmesini istirham 
ederim. 

Bizim yabancıdan rapor almaya ihtiyacımız 
yok. Türkiye'nin insanlarının kabiliyeti. Tür
kiye'nin meselelerini çözmeye, kalkındırmaya 
kâfidir. Aşağılık duygusuna kapılıp da yabancı 
uzmanlar getirmemize hiç ihtiyacımız yok. Me
seleler malumdur, açıkça belirlidir, buna da ar
kadaşlarımızın kabiliyeti vardır. Bu hususta yön 
alınmasını rica ederim, 

Bakanlığın bütçesinin hayırlı olmasını Al
lah'tan niyaz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç

ligil. 
Bölümlere geçiyoruz efendim, okutuyorum. 

A -- KÖY İŞLER! HAKAN Lifi r BÜTÇKSİ; 

(AT) (ARİ HARCAMA LAK! 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler.,. Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

12 000 
edenler... 

edilmiştir. 
189 809 677 

edenler... 
edilmiştir. 

12 987 97G 
edenler... 

edilmiştir. 
3 548 286 

edenler... 
edilmiştir. 

1 347 254 
edenler... 

edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 50 176 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRI .M HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 46 585 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 931 406 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 183 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/:i) SERMAYE TEŞKİLİ. YK TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.00.0 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadî transferler 9 365 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 74 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

35.000 Sosyal transferler 96 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 29 718 674 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
bölümlerine geçmeden önce bir noktayı arz ede
ceğim. Sayın Faik Atayurt, göndermiş olduğu
nuz yazıdan bir şey anlayamadım, lütfen açık
lar mısınız? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, Köy İşleri Bakanlığında bütün genel mü
dürlükler arasında mevcudolan ödenek, Millî 
Eğitim Bakanlığının cari harcamalar kısımla-
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nnda olduğu gibi tevzi ve taksime taallûk et
mektedir. Çünkü, bunlar için toptan bir öde
nek konulmuştur. Sadece bu, bir ödenek artır
masını icabettirmemektedir. Muhtelif genel 
müdürlüklerin cari harcama kısmında mevcudo-
lan ödeneklerin, kendi aralarında taksimine ta
allûk etmektedir Bakanlık temsilcileriyle yap
tığım görüşmede böyle bir taksimin Meclislerde 
yapılması halinde işleri daha iyi tedvir edilebi
leceği ifade edilmiştir. Bu bakımdan eğer Köy 
İşleri Bakanlığı ve Hükümet de böyle bir taksi
me razı olurlarsa, bunu açıkça ifade etsinler. 
Bu taksimleri yapmaya Başkanlık Divanı me
mur edilsin ve toptan oylansın. Burada hiçbir 
.şekilde ödenek artırılması mevzuu yoktur 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bunu sırası gel
diğinde maddesinde niçin ifade etmediniz? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Ancak ye-
tistirebildik. 

BAŞKAN — Maddesi geçti. Ben sizden istir
ham edeyim, nasıl olsa Komisyona çıkacaktır, 
Komisyonda bu meseleyi ariz - amik konuşmak 
imkânına sahipsiniz. 

Sayın Komisyon, siz benim ifade ettiğim bu 
fikre ne dersiniz? 

BÜTÖE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEEİLİ NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Çok 
doğrudur Sayın Başkanım. Esasen bu konu Ko
misyonda müzakere edilmiş ve karara bağlan
mamıştır. Bu, bir nevi rettir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâliniz bu hu
susa katılıyor musunuz? Çünkü, biliyorsunuz 
burada bütçe neticelendikten sonra tekrar Kar
ma Komisyona çıkacaktır, Karma Komisyonda 
bazı rötuşlara icabederse başvurulur. 

Sayın Atayurt, şimdi yeri geçmiştir, tekriri 
müzakereye gitmeyelim, Komisyonda lütfen tak
dim ederseniz, olabilir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMi SÖNMEZ 
— Razıyız efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Ba
kan razı oldular mı efendim? 

BAŞKAN — Oldular efendim. Teşekkür ede
rim Sayın Atayurt. 

Efendim, Toprak iskân Genel Müdürlüğünün 
bölümlerini okutuyorum. 

a) 'Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 61 035 008 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 350 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14..000 Hizmet giderleri 1 102 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 287 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 272 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRDI HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 4 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

22,000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 28 674 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 7 650 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 109 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 107 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 2 526 527 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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Böylece Köy İsleri Bakanlığı ve bağlı Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü bütçeleri 
oylanmıştır. 

Bütçenin, memleketimize,, milletimize ve kıy
metli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni edem. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesine geçiyoruz Lüt
fen ilgililer yerlerini alsınlar efendim. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (ürfa) — 
Sayın Başkan, ara verelim, saat 14,00 te topla
nalım. Çünkü, Ticaret Bakanlığı mensupları ha
zır değiller efendim. («Devam edelim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, teklifiniz mümkün 
değildir. Zira programımızda biten bir bakanlık 
bütçesinden sonra vakit kalırsa gelen bir diğer 

bütçenin müzakeresine geçilmesi öngörülmekte
dir. Sonra biliyorsunuz ki, Maliye Bakanlığı 
bütçesi ve arkasından da maddelerin okunması 
gibi çok ağır ve çok yüklü işlerimiz var. Ne ka
dar yardımcı olabilirseniz biz o kadar memnun 
oluruz. («Saat 14,00 te toplanalım» sesleri) 

Peki efendim Umumi Heyetin arzusu veçhile 
yapılmış olan teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edilmezse devam ederim. 

Yarım saat önce toplanılması teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,, Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Saat 14,00 te toplanmak üzere Oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender cenap Ege 
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

B) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütöesini mü
zakere ediyoruz, ilgililer yerlerini almış durum
da. 

Grublar adma söz alan sayın üyeler : Meh
met Pırıltı, Millî Güven Partisi; sayın Nejat Sar-
lıcalı, Cumhuriyet Halk Partisi, sayın Ömer Ucu-
zal, Adalet Partisi. 

Sayın Mehmet Pırıltı, Millî Güven Partisi 
Grupu adına buyurun. Saat 14.00 

MGP GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, değerli Hükümet ricali; 

1972 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münase
betiyle, Millî Güven Partisi Senato Grupu adına 

görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Bu Bakanlığın bütçesinde klâsik bütçe eleş
tirmelerinden uzak, kalarak muayyen mevzuları 
GÎ3 alıp eleştirmek istiyorum. Çünkü, partiler üs
tü bir Hükümetin Bakanlığı olarak, kendilerin
den birçok tasarruflar beklemekteyiz. 

Bilhassa yıllardan beri üzerinde durduğumuz 
bazı konulara, sayın Bakanlık erkânının eğilmiş 
olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer hu
suslarda da olumlu tasarrufları olacağı inancıy
la bu eleştirilerimize devam edeceğiz. 

Bilhassa Bakanlığın ham deri mevzuundaki 
ihraç yasağı, bizleri çok m'emnun etmiştir. Ge
lişmekte olan deri konfeksiyon sanayiinde ve sa
nayi sektöründe faydalı olacağına inandığımız 
bu kararın, memleketimiz geliri yönünden, bir 
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kaynaK teşkil edeceği gözden uzak tutulmamalı
dır, 

Sayın Bakanlığın, bilhassa Birinci Nihat Erim 
Hükümeti zamanında alınmış bir kararının da ek
sikliğini burada belirtmeyi, ilerideki tasarruflar 
yönünden faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; mütemadiyen bu kür
süden söyleriz. Buğday fiyatlarına zam yapıl
sın ki, müstahsil emeğinin karşılığını almış ol
sun. Bu da nedense esirgenilir; fakat Birinci 
Nihat Erim Hükümeti, buğday fiyatlarına zam 
yaptısı iddiasıyle, un fiyatlarına da % 18 nispe
tinde bir zam yapmıştır. Haddizatında yapılan 
zam, serbest buğday piyasasında, resmî buğday 
fiyatını yükseltmekten ibaret kalmıştır. Diğer 
bir ifadeyle, 1970 yılında, serbest piyasada tees
süs eden fiyata, resmî fiyat ulaştırıldığı halde, 
hiç sebep yokken müstehlikin 100 kuruşluk istih
lâk ettiği un, 18 kuruş pahalı olarak istihlâk 
ettirilmiştir. Bu zam, ne müstahsilin eline geç
miştir', ne de müstehlikin lehine olmuştur. Sa
dece, fabrikatörlerin, lehine %ir tasarruf olmuş
tur. 

Gönül isterdi ki, serbest piyasa fiyatına buğ
day yükseltilirken, müstahsilin elde ettiği buğ
dayın girdileri, maliyet unsurları hesabedilerek, 
bugünkü tespit edilen fiyatın üstünde bir fiya
ta ulaşılmış olsun. 

Şurasını yine takdirle kaydetmek isterim ki, 
bu sene Toprak Mahsulleri Ofisinin alım sürati 
ve miktarı göğüs kabartıcı bir şekilde cereyan 
etmiştir. Bu yönden müstahsil memnun kalmış 
bulunmaktadır. Yalnız, çok alım olduğu için, 
Ofis merkezlerinde büyük tonajlı basküllere çok 
büyük ihtiyaç vardır. Öğrendiğimize göre, Top
rak Mahsulleri Ofisinin plânlamasında, kendi 
atelyelerinde imal ettikleri için, baskül adedi 
yılda 3 e münhasır kalmaktadır ki, bu Türkiye'
nin hele son yıllardaki Ofisin alımı muvacehe
sinde çok eksik bulunmaktadır. Gerek elavatör, 
gerekse basküllerin de ikmali suretiyle alım da
ha süratli ve müstahsilin beklemeden teslim et
miş olması neticesini hâsıl edecektir. 

Yeni mahsul yılında, bilhassa genel fiyat ar
tışları göz önünde bulundurularak, buğday 
mahsûlünün fiyat tespitinin hakiki değeri üze
rinden yapılmış olması iktiza eder. Sözlerimin 
başında arz ettiğim gibi, müstehlikin zararına 
olmayacak şekilde, müstahsilin emeğini koru

yacak bir fiyat tespiti yapılmış olması iktiza 
eder. 

Muhterem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı Büt
çesi, memleket ekonomisiyle yakından ilgilidir. 
Memleket ekonomisinin yanı sıra, aile ekono
misi, hattâ ferdin cebi ile alâkalı bir Bakanlığın 
bütçesini tetkik ediyoruz. 

Burada, hayat pahalılığı vs fiyat artışları 
üzerinde durmadan geçmiyeceğim. Karma eko
nomi sistemi içinde serbest rekabet piyasasında, 
arz ve talebe göre fiyat teessüs edeceğini kabul 
etmiş bulunuyoruz. Kabul ettiğimiz sistem bu 
olduğuna göre, bu sistem gerek plânlarda, ge
rek programlarda önerilmiş bulunduğuna göre, 
buna göre fiyat ayarlaması yapmış olmaklığımız 
iktiza eder. 

Bugün birçok emtialarda fiyat artışını gör
mekteyiz. Bunun birçok nedenleri olmakla be
raber, bâzı yeni alman tedbirlerin de bunun 
üzerinde etkisi olduğunu belirtmek isterim. Bil
hassa, tonaj tahdidinden sonra nakliye fiyatları 
artmıştır. Bu tonaj tahdidinden sarfınazar ede
lim demiyorum, fakat bu duruma göre kendi
mizi ayarlamak lâzımgeldiğini belirtmek iste
rim. 

Yerli montaj sanayiinde, eski tonajlar üze
rinden kamyonlar imâl ediliyor. Bunlar mali
yete zarar getirici tonajda bulunduğuna göre, 
bu tonajların artırılması iktiza etmektedir. Her 
ne kadar bu. konu Sanayi Bakanlığını ilgilendi-
rirss de, Ticaret Bakanlığının Sanayi Bakanlı
ğıyla koordine bir şekilde bu hususu ayarlaması, 
dingil adedinin artırılması ve tonaj yüksekliği 
esas tutulmalıdır. 

Girdilerde nakliye unsuru halledilmedikçe, 
gayet tabiî bir fiyat düşüşü beklenilemez. Bu
nun yanı sıra, bilhassa istihlâk maddelerinde, 
yaş meyva ve sebze üzerinde depolama da bü
yük bir faktör olarak fiyat yükselişini etkile
mektedir. öteden beri söylerim; büyük mağa
zalar, istihlâk merkezlerinde yapılmalı. Eğer 
piyasada mal eksikliği varsa, arzı artıracağız ve 
böylelikle fiyat düşüşünü temin edeceğiz. Arzı 
artırmakiığımız büyük mağazaların yanı sıra, 
depolamaya, soğuk hava deposu tesislerine de 
ihtiyaç göstermektedir, Büyük istihlâk merkez
lerinde yapılan soğuk hava deposu tesisleri, 
maalesef kilo basma yüksek fiyatlar almakta
dırlar, adedi azdır, ihtiyaca yetmemektedir. Na-
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çiz kanaatimize göre; istihlâk merkezlerinde de | 
soğuk hava deposu tesislerinin yapılması fay
dalı olacaktır ve böylelikle arzm ayarlanması 
sağlanmış olacaktır. I 

istihsal merkezlerinden, istihlâk merkezleri
ne kadar gidişte de frigorifik tesisatlı kamyon
ların kullanılmış olması iktiza eder. ihracat 
yönünden frigorifik tesisatlı kamyonlarda güm
rük indirimi tatbiki yapıldığı halde, iç kullan
malarda bu indirimlerden istifade ettirilme-
mektedir. Bilhassa yaş mevya ve sebze üzerin- I 
de fiyatların düşüşünü temin zımmmda, istihlâk 
merkezlerinin yanısıra, istihsal merkezlerinde 
soğuk hava deposu tesisleri yapılırken, frigori
fik tesisatlı kamyonlarında çoğaltılması gerek
mektedir. Bunun için gerekli teşvik tedbirleri 
alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa bazı girdiler
de fiyatların artışı, yerli sanayi imallerinde de
vamlı fiyat artışından ileri gelmektedir. Her 
ne kadar Sanayi Bakanlığı bazı mamullerde fi
yat tespiti yaparak, mamulün piyasaya arzını 
sağlamakta ise de, bununla tatmin olmayan sa
nayiciler devamlı fiyat artışı talebiyle yetkili
leri karşı karşıya bulundurmaktadırlar. Bunun I 
inikasları tabiî ki, diğer emtia ve ihtiyaç mad
delerine de sirayet etmektedir. 

Sanayiciler, birçok teşvik tedbirlerinden is
tifade ederken, uzun vadeli ve düşük faizli kre
diler temin ederken, mamullerini sattıkları top
tancılara yüksek faiz ve kısa vade ile vermekte
dirler. Sayın Ticaret Bakanlığı erkânından is
tirham ediyoruz; sanayicilere tanınan avantaj- I 
ların en azından yarısını, onlann mamullerini 
satan toptancı veya perakendeciye tanısınlar. 
Asgarî faiz miktarının azlığı ve borçlanma sü
resinin sanayicilere tanınan süreye yakın olma
sı, faydadan uzak değildir. 

Muhterem arkadaşlar; buğday fiyatlarına 
temas ederken, traktör fiyatlarının yüksek ol
duğunu, bu arada bilhassa Ticaret Bakanlığiy- I 
le yaptığımız temaslarda bahçe tipi küçük trak
törlerin fiyatlarının çok yüksek bulunduğunu, I 
Ziraî Donatıma tahsis edilen kotanın kullanıl- I 
madiğini, belirtmek isteriz. I 

Sayın Ticaret Bakanlığı, devamlı olarak kü- I 
çük tip bahçe ziraatında kullanılan traktörlerin 
fiyatlarının çok yüksek olduğunu görerek, % 30 I 
gümrük tarifesinin indirilmesini istemiş olma- I 

[ sına rağmen, İsrarla üzerinde durulmuş olması-
I na rağmen, maalesef bir netice alınamamıştır. 

Bu traktörler, Ziraî Donatımca kotaları kulla
nılmak suretiyle ithal edilmemiş ve özel sektör
ce yapılan ithalâtta alıcı bulamadığı için yapıl
mamaktadır. Bunun gelmemiş olması, millî ge
lirde bir eksiklik yaratmaktadır. 

Şahsan üzerinde çok durdum; enteresan bul
duğum için arz etmekte fayda mülâhaza ediyo
rum. Ticaret Bakanlığı devamlı olarak bu iddia-

I mızm haklılığını kabul etmiştir. Teşvik ve Uy
gulama Dairesi nezdinde geçmiş ve gelmiş ba
kanlar ısrarla üzerinde durmuşlardır; fakat 
nedense Planlama - Bugün Teşvik ve Uygula
ma Dairesi olarak Bakanlığa bağlıdır - bu trak
törün faydasını yanlış yolda mütalaa etmiştir. 
Bir aralık bunun bir pulverizatör görevi gördü
ğünü ifade etmiştir. Diğer bir zamanda da bu
nu çayır biçme makinası olarak mütalâa etmiş
tir. Bu hakikaten esef verici bir tetkikattır ar
kadaşlar. Küçük tip bahçe traktörleri, rotovo-
tör ekipmanı ile çapa yaparlar. Bunlar bahçe
deki ağaç diplerine kadar sokulmak imkânına 
haizdirler. Bunlar, işgücüne mani olmazlar. İş
gücünün yapamayacağı işleri yaparlar. Hakika
ten ilaçlamada kullanılmış olsa dahi, işgücünün 
ulaşamayacağı ufak tip pulverizatörlerin yapa
mayacağı hizmetleri görmektedirler. Bunların 
gümrük tarifelerinin düşmesi yolunda Ticaret 
Bakanlığının geçmiş hizmetlerinin daha çabuk
laştırılmasını ve olumlu yolda netice vermesini 

I temenni etmekteyiz. 
I Muhterem arkadaşlar; gübre ihtiyacı yerli 

imalatın yanı sıra, ithal yolu ile Ziraî Donatım 
kanalı ve kooperatifler aracılığı ile yapılmak
tadır. Maalesef, Ziraî Donatım ve Kooperatif
ler Birliği - ki, tesis olarak mütalâa edersek -
yerli gübre alım ve satımına pek iltifat etme
mektedirler. Çünkü kâr miktarı azdır. 

Muhterem arkadaşlar; müstahsilin lehinde 
I bir hizmet olarak bunun da ithalât gübresi ya

nında yapılmasını tavsiye ederiz. Her ne kadar 
I yerli istihsalimiz ihtiyacımızı karşılayacak 
I miktarda değil ise de, ithal edilen gübrelerde 
I de fiyat fahiştir arkadaşlar. Devalüasyondan 
I önce 87 kuruşa satılan gübre, devalüasyondan 
I sonra 135 kuruşa ve 1971 yılında hiçbir fiyat ar-
I tısını gerektirir haklı bir sebebolmadığı halde 
1 165 kuruşa çıkmıştır. Karaborsa bunun çok üs-
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tünde teessüs etmiştir. Karaborsa dedim, ihtiya
cı karşılayacak miktarda istihsalim is yok. itha
lâtta da tetkik, etüt, çekingenlik bugünkü ka
raborsanın doğumuna âmil olmuştur. 

Bakanlığın bası çekingenlikleri tedbir ola
rak mütalaa edilmiştir. Misal, pamukta alivre sa
tışlar yaptırılmamıştır. Öyle zannediyorum ki, 
o karara tekaddüm eden günlerde Bakanlığa şu 
mülahaza hâkimdi, ihracatı tek elden nasıl ya
parız? İthalâtı da tek elden nasıl yaparız? Bu 
mülahazalarla bir çekingenlik, bugünkü gübre 
çıkmazına bizi getirmiştir; ama iyi bir tesadüf 
olarak alivre satışların durdurulmuş olması, 
dünya fiyat konjonktüründe lehimize tecelli 
etmiş; netice itibariyle müsaade edilince de 
tüccar, müstahsil bundan istifade etmiştir. Bu 
tasarruf için, çekingenlik veyahut da bir kara
rı gerçekleştirmek maksadıyla dahi olsa, pa
muk yönünden takdir ve -şükranlarımızı arz edi
yoruz. Hakikaten Türkiye'de iyi bir netice alın
mıştır; ama gübre yönünden çok menfî tesiri ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar; Sanayi Bakanlığı 
bütçesinde de arz ettim. Gübre tesislerimiz ya
pılıyor, yapılmakta, hatta Akdeniz Gübre tesis
leri, 1970 ten beri faaliyete geçecek ümidi ile 
bekleniyor. Fakat şurası muhakkak ki, 1972 yı
lında olmamıza rağnısn Akdeniz Gâibre Tesisle
ri henüz tecrübe imaline geçebilmiştir. Asit yok
luğu ve hatta Kuveyt ile olan ihtilâf sebebiyle 
randımanlı olarak, tam kapasite ib çalışacağı 
tarih henüz belli değildir. Hal böyle ikan ö^ren-
diğimize göre; 17.48 elediğimiz diamonyum fos
fat ithali bu yıl yapılmayacakmış. Bunun çok 
büyük sararları vardır. Hakikaten Akdeniz 
Gübre Tesisleri 148 bin ton diamonyum fosfat 
imal edecek ise de, bunun ne saman tam kapa
site ile çalışacağı belli değildir. Tarihi belli ol
madan bu kararın almışı Türk çiftçisinin alay- j 
hine olacaktır. Diamonyum fosfat içerisindeki I 
% 46 oranındaki fosfor suda eriyobiîir cinsten- j 
dir. Çünkü, yağışı az elan bölgelerde Orta Ana- ! 
dolu iklim karakterini arz eden yerlerde sonba-

ten değildir. Bunun yerine ikamesi mümkün de
ğildir. Akdeniz Gübre Tesisleri faaliyete geçin
ceye kadar, 17,43 diamonyum fosfat ithaline 
devam edilmelidir. Aksi takdirde gübre kara
borsası alabildiğine yükselecektir. Her ne ka
dar 23,20 karakterin deki gübre bunun yerini 
tutar diye iddia edilebilirse de, maalesef 20.20 
vasfmdaki gübreden 20 kilo atmak icabetler İd, 
maliyeti artıran bir faktör olur. 

Burada sözlerimi gübre yönünden noktalar
ken, gübre ithalâtının ayarlanması lâzımgeldiği-
ni, bilhassa Siraî Dona tim ile Kooperatifler Bir
liğinin elele vererek çalışması lâzımgeldiğini 
belirtmek isterim. Ziraî Donatım teşkilâtı ile 
kooperatifler arasındaki yarışma biran evvel 
sona, ermelidir. Yarışma derken, bunu çekişme 
olarak da tavsif edebiliriz. Siraî Donatım «Koo
peratif ortaklarına gübre vermem» der. Depola
rının kıtlığı sebebiyle de derhal aldığı gübrele
ri piyasaya serbest sektöre satmaktan çekinmez. 
Böylelikle de gübreler yer değiştirmek durumu
na düşer. Kooperatiflerin depolaması güçtür. 
Henüz bölgelerin ihtiyacı olan gübre hacmini 
kapsayacak hacimde depoları bulunmamaktadır. 
Depolanıl biran evvel yaptırılmasında fayda 
mülahaza elem. 

Muhterem, arkadaşlar; günün aktüel konusu 
olan «et» konusuna değinmek isterim. Hüküme
timiz 30 . 12 . 1971 gün ve 7/3603 sayılı kararı 
ile canlı sığır ihracını, 8 . 1 .1972 gününden baş
lamak üzere belirli bir süre ile durdurmuştur. 
Bunun et fiyatlarını düşürmeye matuf bir ted
bir olduğundan şüphemiz yoktur; fakat bu ted
birin faydalı olmayacağını belirtmek isteriz. 
Şöylî ki, canlı hayvan üretiminde bir eksiliş 
yoktur. Et stokunda da bir eksiliş yoktur; fa
kat bunun piyasaya arzı yapılamamaktadır, 
yaptmîamamaktachr. Bunun üzerinde durmak 
lâzımgelir. Bu gibi kısıtlamaların, kontenjanla
rın, ancak olsa olsa et üretiminin, hayvan üre
timinin ve et stokunun eksikliği halinde olması 
varittir. Plan ve programlara bakıyoruz, canlı 
hayvan üretiminde ve et stokunda artış vardır. 

har yaÇisları ve kıs yağîsları vardır. Ekim sıra- i Su halde bu tedbir, faydalı bir netice vermeye-
*J w .A ı smda atılan 17,48 diamonyum fosfat içerisin

deki % 46 oranındaki fasfor, ekimi müteakip 
erimekte ve mahsule fsydalı olmaktadır. K;r ne 
kadar tripli süper fosfat içerisinde % 43 ora- j lerlni Gerçekleştirme Genel Müdürlüğü kura
nında fosfor bulunuyor ise de, suda eriyen cins- hırken, bunun verimli neticelerinin alınacağı 

Bilâkis Hükümet programlarında canlı 
hayvan üretiminin artırılması yönünde tedbir
ler alınırken ve bu uğurda Hayvancılık Proja-
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bir sırada yasaklanışı, bu ekonomi dalında bir 
tutukluğa, bir duraklamaya müncer olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 'bu tedbirlerin yanısı-
ra, diğer tedbirlerin düşünülmesinde de yırar 
görmekteyiz. Eğer hayvan üretiminde bir ek
siklik varsa, bunun sebebini yem probleminde 
aramaklığiinız lâzımgelir. Bunun tedbirleri na
çiz kanaatimize göre söyle olmalıdır: 

Biz devamlı olarak bu kürsüden söylüyo
ruz. Eğer hayvancılığı geliştirmek istiyorsak, 
Türkiye'de evvelâ yem ve mera problemini hal
letmiş olmaklığınıız lâzımgelir. Sunî yem 'tesis
lerimiz ihtiyaca kâfi gelmemektedir, pahalıya 
mal etmektedir. Pahalıya alman yem elbette ki, 
maliyeti artırmaktadır. Maliyeti yüksek olan 
bir eti biz piyasaya ne gibi tedbir alırsak ala
lım, bilhassa narh veya ihracının yasaklanması 
yönünde, faydalı netice vermeyecektir. 

Kepek ihracını devam ettirirken, et ihracının 
dıırdurtulması hakikaten hayret edilecek bir 
husus. Pamuk çekirdeği küspesi bir yandan ih
raç edilir, serbest içi piyasada bugün İSO kuruş 
civarlarında satılırken, kepek 65 kuruş civa
rında satılırken, biz eti 15 lirada, 14 lirada don
duracağız dersek bu mümkün olmaz. Şu halde 
kepek ihracının, bilhassa pamuk çekirdeğinden 
istihsal edilen pamuk çekirdeği küspesinin ih
raç: artık sureti katiyede yasaklanmalıdır ki; iç 
piyasamızda tüketim sahası bulsun ve fiyat düş
müş olsun. Geçen yıl bu hususa temas ettim. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, 5 dakikanız var 
efendim. 

M. G, P. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Devamla) — Hay hay efendim. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi sa
yın Hükümete güveniyoruz. Geçen Hükümet 
devresinde; «Biz kepek ihracını yapıyoruz. 
Çünkü, kepekler istihsal merkezlerinde bozulu
yor. Bunu ihraç etmezsek, bu millî servet heba 
olacak. Bunun için müsaade ediyoruz, miktarı 
çok az olarak ihraç ediyoruz,» şeklinde Sayın 
Bakan bu kürsüden ifade etti. 

Arkadaşlar; fiyat, baş fiyat üaerinden piya
sada teessüs eder. ihraç fiyatı veyahutta ihraç 
ümidi olan kişi kepeği elbette stok edecek ve 
günün birinde müsaade istihsali mümkün ola
cağı kanisiyle o baş fiyatı beleyecektir. Miktarı 
ne kadar cüzî olursa olsun, ihraç edilen fiyat 
baş fiyat olur ve içteki fiyat hiçbir zaman bu

nun dûnunda teessüs edemez ve o yolda hiçbir 
kimse de muamele yapmaz. 

Sayam şükrandır ki; Pancar Şirketi olsun, 
diğer besicilik dalında kredilendirnıe müessese
leri olsun, hakikaten verimli bir şekilde çalışı
yorlardı. Son ihraç tahdidi münasebetiyle bu 
dalda tereddütler, çekingenlikler hâsıl olmuştur. 
Piyana istikrar ister; dış piyasa da istikrar is
ter, iç piyasa da istikrar ister. Muayyen süreli 
yasaklanma, alıcının güvensizliğini doğurur. Bu 
yolda sermaye yatırımı yapacak kişilere de çe
kingenlik telkin eder. Bunun biran evvel kal
dırılıp, yine serbest piyasada arz ve talebe göre 
fiyatın teessüs etmesi prensibine sadık kalınma
sında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; dar bir zaman ölçüsü 
içinde çok yönlü bir Bakanlığın bütçesini eleş
tirmek hakikaten çok güç oluyor; fakat mühim 
gördüğümüz bazı konulara değinmiş bulunuyo
rum. Yalnız bir husus beni ziyadesiyle üzmüş
tür. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. 

Toprak Reformu Ön Tedbirler kanım tasa-
rıs?. gerçekleşmediği halde, Ziraat BanKası faali
yetlerinden olan toprak edindirme kredisinin 
çalışmadığını görmüş bulunuyoruz. Millî hâki
miyetin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden kanunlar geçmeden hiçbir hüküme
tin veya onun umum müdürlüklerinin tasarruf 
yapmamış olması iktiza eder. Toprak edindir
me kredileri, bir bakıma Türkiye'de toprak re
formunu gerçekleştiren bir faaliyettir. Eğer 
yanlış bilmiyorsam, bunun bugüne kadar durdu
rulmuş olması çok aleyhe işlemiştir. Eğer bu 
yolda yetkili Hükümet, bakanlıklar umum mü
dürlüğe talimat vermişlerse, cidden üzülürüm. 
Bunun olmamış olmasını temenni ederim. O 
halde, bundan sonraki tasarruflarda her hangi 
bir tasarı geldi veya geliyor olmuş olması tat
bikatları aksatmamalıdır. Ancak, kanunlar ic
raatçıları bağlamalıdır. 

Sözlerime son verirken hepinizi saygı ile se
lamlar, 1972 Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 'ı'ürk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, tat
bikilerine de candan basarılar dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Pırıl
tı. 

C. II. P. Grubu adına Sayın Nejat Sarlıcalı, 
Duyurunuz. 
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Bir dakika Sayın Sarlıcalı, efendim, açık 
oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok. 
Oy kullanma muamelesi sona ermiştir, kupaları 
kaldırınız, efendim. 

Teşekkür ederim, buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUBU ADINA NEJAT SARLI

CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

Ticaret Bakanlığı yine Teşkilât Kanunun
dan mahrum bir kuruluş olarak karşımızdadır. 
Bu yüzden yıl içinde kolay bir operasyon ile 
İkiye bölünebilmiş, sonradan birleştirilerek yi
ne tek vücut haline getirilebilmiştir. Bu birleş
meyi olumsuz karşılamak kabil değildir. Ba
kanlığın yeniden ihdası, ekonomik faaliyetlerin 
önemli bir kısmını karşılayan ticarî hizmetlerin 
yürütülmesi ve merkezî idarenin buna göre teş
kilâtlanması bakımından ülkemiz gerçeklerine 
uygundur. Hakikaten, iç ticarete bağlı olmayan 
mücerret anlamda bir dış ticaret hizmetleri dü
şünmek mümkün değildir, iç piyasaların düzen
lenmesi, mal ve hizmetlerin ticaretine ilişkin ka
rarların alınması, üreticinin teşkilâtlanması, 
ürünlerin taban fiyatlarının tespiti, standartla
rın yapılması, şirketlerin kurulması, denetlen
mesi, acentelik ve mümessillik işleri, bankacılık 
ve sigortacılık gibi faaliyetler iç ticaret ile ilgili 
bir kısım konulardır. Hatta, dış ticaret hizmet
lerinin gereği gibi yürütülebilmesi, bu hizmet
lerin iyi bir şekilde İç ticarete dayalı olması ile 
mümkündür. Hizmetlerin ayrı ayrı bakanlıkla
ra verilmesi, bunlar arasında kopmalar olacağı
nı önceden tahmin etmek sonucuna bizi kolay
lıkla götürebilir. 

Geçmiş yıllarda hizmetlerini devamlı olarak 
kaybeden bakanlığın yeniden kurulmasını, mem
leket ekonomisindeki etkin yerini alması bakı
mından kaçınılmaz bir fırsat saymalıyız. Tica
ret Bakanının, Bakanlar Kurulunda, Bakanlığı
nın önemi ile ilgili ve bugüne kadar yapılanın 
aksine her an, her zaman müdahalede bulunma
sı lâzımdır. Ekonomik faaliyetler memleketin 
tümünü ve hayatiyetini teşkil ettiği için, Tica
ret Bakanlığından bugüne kadar muhtelif vesi
lelerle alınmış olan birçok görevlerin, artık bir 
bakanlıkta toplanması ve bunun Hükümet için
de müdafaa edilir bir noktada güçlendirilmesi 
zaruridir. 

Bakanlık, Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı 
halinde görev yaparken altı genel müdürlük ve 

16 genel müdür yardımcılığı sekimde örgütlen
miştir. Yetki ve sorumlulukların açıkça saptan
ması ve dış ticaret işlerimizin bilinçli ve sıhhatli 
bir iş bölümü ile ve heyecanla yürütülmesi ba
kımından bu tür iş bölümü olumlu sayılmalıdır. 
Yıl içinde kadrolara imtihanla alman personel 
sayesinde hizmet süratlendirilmiştir. Bakanlı
ğın bu dönemde bütün personeli İle çok yönlü 
ve olağanüstü bir çalışmaya girdiğini gördük. 
Mesai saatlerinin dışında ve üstünde memleket 
ekonomisini olumlu bir mecraya sokmak ve has
talıklardan kurtarmak için âdeta insanüstü bir 
gayret 'ile hizmet veren bakanlık mensuplarını, 
burada takdirle anmak kadirşinaslık borcudur. 

Bakanlığın iki koldan gelerek yeniden ku
rulması, birinin diğerinden farklı statü içinde 
yabancılaşması sonucunu doğurmamalıdır. Dev
let daireleri içinde gördüğümüz ve memlekete 
zarar veren çekişmeler yeniden kurulan Ticaret 
Bakanlığı içinde neşvünema bulmamalıdır. Ti
caret Bakanlığının başına yeniden gelen Sayın 
Bakanın, Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı dai
releriyle Ticaret ve Sanayi Bakanlığından ge
len iç ekonomi daireleri arasındaki ahenkli ve 
yaklaştırıcı rolünü ifa edeceğinden şüphemiz 
yoktur. 

Sayın senatörler; 1971 yılı ekonomik yönden 
hem sevindirici, hem de düşündürücü olaylarla 
geçti, ihracatımızın plan hedeflerinin üzerine 
çıkması, döviz rezervlerimizin işçilerimizin yar-
dımlariyle de muntazaman artarak 818 milyon 
doları bulması, bu sayede ithalat tıkanıklıkları
nın çözülerek döviz transferlerinin kısa müd
detlerde sonuçlandırılmalarının sağlanması, se
vindirici gelişmelerdir. 

Yalnız, işin başında acele ve sert bazı kont-
rollara gidilmiş olması dış ticaretimizi bir öl
çüde etkilemiştir. Esasen, Martta tabiî olarak 
bir tereddüt devresine giren ekonomi, bu ted
birlerle bir müddet sıkışmıştır. Hatta, hazırlık
ların tamamlanmadan bu yola gidilmiş ticareti
mizi kemiren yolsuzluklara karşı etkili bir de
netim yoluna başvurmak, kaçınılmaz bir zorun-
luktur. Nitekim bu sayede bilhassa ziraî ürün
lerimizin bir kısmının ihraç fiyatları % 50 ye 
yakın oranlarda yüksek seviyeye getirilmiştir. 
Örneğin, kuru fasulyede tonu 274 dolar olan 
ihraç fiyatı, alınan yeni tedbirler sayesinde 370 
dolara; mercimek de tonu 160 dolar olan ihraç 
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fiyatı, 245 dolara; nohut da 236 dan 305 dola
ra; canlı koyunda 550 dolardan 620 dolara çı
karılmıştır. Sanayi mallarında Ekim ayı itiba
riyle % 30 bir artış sağlanmıştır. 

İthalâttaki fiyat kontrollarının % 15 ora
nında bir tasarruf sağladığı ifade ediliyor. Bu 
kontrolların memlekete belki 100 milyon dolar
lık döviz kaybına seibebolduğu şeklinde Sa
nayi ve Ticaret Odaları çevresinden gelen 
tepkilerin yersiz olduğu artık anlaşılmıştır. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
ıbir nebze de hayat pahalılığından bahsetmek 
istiyorum. 

1971 yılı fiyatlar s!eviyesi bakımından son 
yılların en göze batanıdır. Filhakika, top
tan eşya fiyatları 1970 e nazaran % 21 - 22 ye 
varan bir nispette yükselmiştir, Yıl, bu mü
nakaşalarla geçmiştir. Sebep aşikârdır. Eko
nomi diyor ki; kamu kesimi, gelirinden çok 
Ih'arcansa bütçe açık verir. Bu açık, Merkez 
Bankası kredileriyle karşılanılırsa, para arzı ço
ğalır. Para arzı çoğalınca her türlü harcamalar 
artar. Artan: harcamalar da fiyatları yük
seltir. Bunun yanında, artan işçi dövizlerinin 
ekonomide yararlı sahalara dönüftürüleıme-
miş olması, ziraî mahsullerin değerlendiril
mesi ile artan iştira gücünün kontrol altına 
almamamı^ olması fiyat yükselmelerinin baş
lıca söbepleri sayılmak gerekir. 

ihracatta meydana gelen tıkanıklıkları aç
mak ve ithal mallarının yükselecek fiyatlar 
yîoliiyie tüketimini kontrol altına almak gayesi 
ile düşünülen devalüasyon personel zamları 
ile birlikte yürürlüğe konulunca, azalması lâ-
zımıgelen talep aksine artmış ve bunu karşı
lamak kabil olmadığı için fiyatlar yükselmiş
tir. Belki istenmeyerek, arzu dışında yürür
lüğe giren Petfsonel Kanununun ödemelerini 
ibu yoldan geri almak hesaibedilmiş olabilir; 
aımıa bu hesabın genel fiyat seviyesinde ya
pacağı etki zamanın hükümetlerince düşü
nülmeliydi. Bunun başka türlü izahı yok
tur. 

iPiyasa halen de açılmamıştır, Sayın Başka
nım, odalar yetkililerinin yaptıkları beyan
lara rağmen durgunluğunu muhafaza etmek
tedir- Bunun için her şeyden evveli güven 
duygusunun yerleştirilmetsi lâzımdır. Hüküme
tin devamlılığına güven, karma ekonominin de

vamlılığına güven. Bu noktada politikacılara 
da dikkat ve görelv düştüğünü bir politikacı 
olarak ifade etmek isterim', 

iSaiyın senatörler; memleket gerçekleri Tür
kiye'de artık Ibir tüketici politikası saptan
masını zorunlu hale getirmiş'tir. Bu maksatla 
sevk edilmiş bulunan tasarı Meclise gelmiştir. 
Tasarıdaki hükümlerle gayenin sağlanama
yacağı ve bunların ekonomik tedbirlerle des-
teklenlmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Bunun için her şeyden önce mal arzı artı
rılmalıdır. Gerek sınaî ve gerekse ziraî saha
larda kısa ve uzun vadeli yatırım politikaları 
izlenmelidir. Pazarlama kolaylığı sağlanmalı, 
mal ve hiametlerin üreticiden tüketiciye ko
laylıkla ve aracısuz olarak aktarılması çare
leri aranmalı, yarı resmî kuruluşlar vasıta
sıyla büyük mağaza işletmeciliği yerleştiril
melidir. Bugün birçok imalatçı firmalar pe

rakendecilerinin satış fiyatlarını bile tespit 
etmektedirler, dikte etmektedirler. 

'Piyasada rekabeti önleyen bu teşefelbüsler, 
daima tüketicinin aleyhine sonuç vermiştir. 
Bu sebeple, büyük mağazaların bazı sahalar
da im'alâta geçmeleri sağlanmalı ve meselâ, 
Devlet eliyle ithal edilen gıda maddeleri, bu 
kunıluşlar eliyle de piyasaya çıkarılmalıdır. 

Devletin, miadahaleli mubayaalarından al
mış olduğu pamuk çekirdeği, yerli pamuk fab
rikalarına devredildiği halde, onların istih
sal ettikleri pamuk yağlarının satışı üzerinde 
Devletin bir sözü olmamaktadır. Mangarin 
için de böyledir; ithal edilen margarinlerin 
çiçek yağlarının bir İdamının bu büyük ma
ğazalar ve büyük kuruluşlar vasıtasıyla halka 
intikal ettirilmesinin yolları denenmelidir. 

Darlık hissedilen maddelerin ithaline gi
dilebileceği, yetkili ağızlardan ifade edildiği 
ıhalde, bugüne kadar bu fikrin tatlbika'tma ge
çilememiştir. Bu malın ithaline gidilebilmesi için, 
önce o malın piyasada bitmesi beklenilmeme-
lidir. Diğer yandan, bankaların gıda mad
deleri üzerine avans, kredi muameleleri beti e-
mahal kontrol altına alınmalı ve banka kre
dilerinin spekülatif maksatlara alet edilme
meleri imkân dahiline sokulmuştur. 

Nihayet, tüketiciler arasında dayanışma, 
mal ve hizmetler hakkında doğru bilgi sa
hibi olabilme ve gerektiğinde iş adamına ve 
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Devlete müessir olabilme maksadıyla tüket:- j 
çilerin eğitilmesi ve örgütlenmesi teşvik olun
malıdır. Radyo Ve televizyondan f aydalanılma-
lıdır. 

Bakanlığın, son aylardı görülen et sıkıntısı
nı gidermek için canlı hayvan ihracatını dur
durmasını ne kadar olumlu karşılıyor isek, bun
dan böyle diğer zirai mahsullerde olduğu gibi, 
canlı hayvan taban fiyatlarının da tespit ve ilân 
olunmasını o nispette zorunlu görüyoruz. 

Genel olarak, fiyatların Ocak ayı için dur
muş olmalarını görmek memnunluk verici ol
muştur. 

Dış ticaret işlerimize gelince : 
Sayın üyeler; 4 Ocakta ilân edilen yeni it

halât rejimi, kotalarda 400, anlaşmalı ülkeler
den 105, proje kredisi ve bedelsiz ithalât yo
luyla 225, liberasyon kanalıyle 570 milyon do
lar ki, ceman 1 milyar 300 milyon dolarlık bir 
ithalât saptamıştır Bunun 4S3 milyon dolarlık 
kısmı, yatırım mallarına, 760 milyon dolarlık 
kısmı, hammaddelere ve 110 milyon dolarlık 
kısmı da tüketim maddelerine sarf edilecektir. 

Geçtiğimiz yıl içinde, 1970 yılına nazaran 
% 23,53 oranında artarak 1 170 800 0G0 dolar
lık ithalâta erişmb olmamız şüphesiz oluludur. 

Şimdi, 27 nci kota döneminde, geçen yıla 
nazaran ithalâtın 250 milyon daha fazla prog-
ramlaştırılmış olması sayesinde ithal malların
da bir sıkıntı çekilmeyeceği, lisans satışlarının 
cazibesini kaybedeceği ve bu suretle permi tica
retinin önlenmiş olacağı anlaşılıyor çok şükür. 

Bununla beraber, tüm ithalâtın c/c 58 inin 
760 milyon dolar ile hammaddelere ayrılması, 
yerli sanayiimizin ne derecede, ne ölçüde dışa
rıya dönük olduğunu göstermesi bakımından 
çok düşündürücü olmak lâzımdır. 

Rejimin yıllık olarak ilân edilmiş olmasıyle 
birlikte, kotalara mliracaat sürelerinin Şubat 
•ve Temmuz ayları olarak iki döneme bölün
mesi, ithalâtçılarda yaratılan sıkıntıyı hafif
letmiş olacağı cihetle olumludur. 

Döviz tahsis mektuplarını kullanma süre
sinin 4 aya, sanayici döviz tahsisleri kullanma 
süresinin ise bir yıla çıkarılması, çok isabetli 
olmuştur. Bu suretle hem sanayicinin finans
man darlığı giderilecek, hem de satıcılar ile mü
sait pazarlık semini kurulması kabil olacak

tır. ithal izinleri ve fiyat tescillerinin Merkez 
Bankasına bırakılmış olması keyfiyeti ve niha
yet terbiyevî kotalara 50 milyon dolar ayrıl
ması olumludur. Artık Türk ekonomisinde libe
rasyon, gittikçe artırılmalıdır. 

Sayın üyeler; ihracat ilk defa g&şen yıl 
plan hedefini asarak 676 milyon dolan bulmuş
tur. Bu artış, bir evvelki yıla nazaran % 15 ora
nındadır. Yalnız, OECD ülkelerine yapılan ih
racat, geçen yıla nazaran bir miktar düşüş kay
detmiştir. Bunun önemli kısmı, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile yapılan ihracatta görülmek
tedir ve üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Diöviz 
rezervlerimiz arttıkça, anlaşmalı ülkelere olan 
ihracatımızın serbest döviz sahasına kaydır
makta şüphesiz isabet vardır. 

Sayın arkadaşlarım; ihracat konusu, Türki
ye'nin hayat - memat konusudur. Her yerde, her 
zaman söylenilen budur. Her seviyede çalışma
lar yapılmış, seminerler düzenlenmiş ve rapor
lar meydana getirilmiştir. Bu sebeple, ihraca
tın artırılması için zaruri bazı tedbirler alın
ması tavsiye olunmaktadır ve bunlar Bakan
lıkça bilinmektedir. Ben, Ticaret Bakanlığının 
kuruluşundan yeniden faydalanılarak, bu ted
birlerin yerine getirileceklerinden eminim. 
Formalitelerin basitleştirilmesi, ihraç ürünle
rimizle ilgili fuarlara katılmması, standarda 
önem verilmesi, ataşelerimizin yetiştirilmesi, 
odalar birliğinin, ihracatçı birliklerinin Avru
pa pazarlarında, dünya pazarlarında ünite
ler tesisi, acentelikler meydana getirmeleri bu 
arada tavsiye edilecek önemli konulardandır. 

Taban fiyatlar, geçtiğimiz yıl son derece mü
sait bir zemin üzerinde seyretmiştir. Yalnız bu 
sene, doların zirai ürünlerde ihraç kurunun 
13 lira üzerinde sabit tutulması, bu dönemde 
artacak maliyetleri hesaba kattığımız zaman 
çiftçinin, önümüzdeki sene rahat bir nefes ala
cağı ümidini bize vermemektedir. Sırf, 15 lira
ya ithal dolarını alıp, ihtiyaç maddelerini kar
şılayan Türk çiftçisi, 15 liralık doların, zirai 
ürünlerde 13 lira üzerinden hesaplanması yü
zünden 1 milyar 750 milyon lira; bir vergi mi 
diyelim, Sayın Maliye Bakanımız «Eşlendirme 
fonu» diyorlar, bu ibareyle vasıflandıralım; 
ama olumlu bir sonuç vereceği kanaati yaygın 
değildir. Zirai ürün fiyatlarının yüksek seviye
de tutulmuş olması, Türk ekonomisini büyük 
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ölçüde ferahlığa kavuşturacağı hakkındaki 
esaslı ilmî bilgi ve etütler mevcuttur. 

Muhterem üyeler; bakanların kredi ve mev
duat politikaları üzerinde ifade etmek istediği
miz hususlar vardır. Bakanlar, Türkiye sanayi
leşmesinin hızlandığı bir dönemde üzerlerine dü
şen görevleri yerine getirmelidirler. Bakanlar, 
mevduatlarının büyük bir kısmim, yatırım fon
ları diye bir hesapta toplamalı ve bunları, ya
tırım yapacak olan sanayicilere vermelidirler. 

"Merkez Bankasının orta vadeli kredileri, 
ya da başka sınai kuruluşların, özellikle Sana
yi Kalkınma Bankasının dış kredileri, Türkiye 
sanayileşmesini sağlayacak seviyede değildir. 
Diğer taraftan bankalar, ellerindeki sınai ku
ruluşların hisse senetlerini halka devretme ça
relerini aramalıdırlar. Meselâ, iş Bankasının 
elinde Şişe ve Cam fabrikaları, Vita fabrika
ları ve başka verimli tesislerin; meselâ Yapı ve 
Kredi Bankamızın elinde Turgay tesisleri gibi 
kâr getiren sınai müesseselerin hisse senetleri 
vardır. Bunların anonim şirketler halinde hisse 
senetleriyle halka devredildikten sonra elde 
edilecek olan hasılatla, bu bankalarımızın yeni 
yeni ve büyük sanayi tesisleri kurmaları, elbet
te son derece faydalı olacaktır ve Türk ekono
misine büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 

Şimdi, Bakanlığa bağlı Ziraat Bankası, Halk 
Bankası gibi tesisler üzerinde de kısaca durmak 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, 5 dakikanız 
var efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Ziraat 
Bankası, Zirai Kredi plasmanlarında 1971 se
nesinde 2 milyar 130 milyon lira fazlasıyle 
Türk çiftçisinin yanında görülmüştür. 1972 de 
bir o kadar daha ekleyerek 14 milyar liralık 
plasman yapacağı programlaştırılmıştır. Mev
duat toplama seyri süratle artarak, 15 milyar 
lirayı bulmuştur. Ancak Hazine, 300 milyon 
lirayı aşan kanunî alacaklarını bankaya biran 
evvel ödemeli, tahvil ve kredi faizleri ve resül-
malini temizlemelidir. 

Halk Bankası, sermayesini bir milyar liraya 
çıkardıktan sonra şube adedini çoğaltmış ve 
mevduatını 1 milyar 200 bin liraya kadar ge
tirmiştir. Küçük sanayicinin yanında görev 
alan Halk Bankasının hizmeti, hiç şüphesiz tak
dire şayan olduğu kadar, karşımıza bu sene 30 

— 28! 

milyon liralık bir zararla çıkmış olması, hepi
mizi üzmüş olmalıdır. Ancak, bu zararın mu
amelâttan ileriye değil, Personel Kanununun 
getirmiş olduğu ek ödemelerden ileriye geldi
ğini ve aslında banka bünyesinde bir memnun
luk yaratmadığını ifade ederek, bundan doğdu
ğunu beyan etmeliyiz. Şimdi, buna karşılık 
Merkez Bankasıyle olan münasebetlerde, Ziraat 
Bankasının da, Halk Bankasının da kredi faiz
leri nispetinden, yönünden münasebetleri yeni
den gözden geçirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu noktada bir hu
susa değinmek istiyorum. Bir caddenin bir ta
rafında özel banka şubeleri, öbür tarafından 
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Etibank gibi 
Devlet bankaları. Bu caddenin bir tarafındaki 
özel bankaların personel rejimi ve onların yük
sek seviyedeki ödenekleri, aylıkları, geçim im
kânları; bu tarafta memleketin binbir köşesin
de, binbir zahmetle iş gören, vazife veren res
mî bankaların personeli ve son kanun muvace
hesinde mahrum kaldıkları ek ödenekler.. Bunu 
Devlet haysiyetiyle izah etmeye imkân yoktur. 
Biran önce Devlet düzenindeki bu dengesizliği 
gidermenin çareleri aranmalıdır. Çıkacak ve 
sevkedilmiş bulunan kanun tasarılarıyle bun
ların, aylardan beri değil, senelerden beri bu 
haliyle devam ettirilmiş olması, sosyal adalet 
ilkeleriyle de kabili izah olmamaktadır. Onun 
için bu konuda Hükümetin ve özellikle Ticaret 
Bakanının gerekl iteşebbüsleri yapması zaruri
dir. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi toparlıyo
rum. 

Ticaret Bakanlığı, bir müddet evvel Dış Eko
nomik ilişkiler Bakanlığı halinde yeni bir dü
zene sokulmuş yeni bir faaliyete yönelmiştir. 
Bu konuda Birinci Erim Hükümetinin bakanı
nın hizmetlerini müspet yönlerini itiraf etmek 
hiç şüphesiz insanlık borcudur. Şimdi Bakan
lık, bankaların bankası, Merkez Bankasının ba
şından gelen tecrübe sahibi, ekonomiyi bilen, 
para politikasını bilen, bütün kuruluşların ma
lî yönlerini yakından tanıyan bir arkadaşın eli
ne düşmüştür. Büyük bir fırsattır. Sözlerimin 
başında ifade ettiğim gibi, Ticaret Bakanlığı 
Devlet mekanizması içinde hakiki yerini bul
mak, alınacak tedbirlerde müdahale kudretini 
göstermeli, ihracatta, ithalâtta, iç piyasa ha-
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reketlerinde ve malî mevzularda, özellikle Ma
liye Bakanı ile son derecede bir işbirliği yap
malı, fiyat hareketleri günü gününe takibedil-
meli ve memleketimiz bugünkü çıkmazın için
den çıkarılmalıdır. Bu fırsatı isabetle kullanma
nın zamanı gelmiştir. Bu fırsat da kaçırıldığı 
takdirde, o zaman ümitler bir başka bahara ka
labilecektir. 

Şahsım ve Grupum adına sizi, Ticaret Ba
kanlığının değerli mensuplarını saygıyle ve 
hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarlı-
calı. 

Efendim, açık oylamaların neticesini arz edi
yorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı için yapılan açık 
oylamaya 118 sayın üye iştirak etmiş, neticede 
117 kabul 1 çekinser oy kullanılarak Senatoca 
kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı için yapılan açık oylamaya 118 sa
yın üye iştirak etmiş, 117 kabul, 1 çekinser oy 
kullanılarak Senatoca kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı için yapılan açık oylamaya 115 
sayın üye iştirak etmiş, 113 kabul, 2 çekinser 
oy kullanılarak Senatoca kabul edilmiştir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Ömer Ucuzal'da. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Es

kişehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ticaret Bakanlığımızın 1972 malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu adına söz alıp huzurunuza 
geldiğim şu anda, başta Sayın Bakan olmak üze
re, Bakanlık erkânı ve Bakanlığa bağlı teşekkül
lerin yetkililerini Grupum adına saygı ile se
lâmlarım. 

Sayın senatörler, Ticaret Bakanlığı, Birinci 
Erim Hükümetinin kuruluşu sırasında, bünye
sinde bulunan bir kısım kuruluşlar alınarak 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı ve bu Bakan
lığın dışında kalan kuruluşları da Sanayi Ba
kanlığı ve bu Bakanlığın Sanayi Bakanlığı ile 
birleştirilmek suretiyle Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı olarak kurulmuşsa da, ikinci Erim Hü

kümetinin kuruluşu sırasında Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanlığı kaldırılarak, evvelce Sanayi 
Bakanlığına devredilen bazı dairelerle, Devlet 
Planlama Teşkilâtından alman Teşvik ve Uygu
lama Dairesi de Ticaret Bakanlığı bünyesine 
alınmak suretiyle yeniden Ticaret Bakanlığı ola
rak kurulmuştur. 

Ticaret Bakanlığı memleketimizin iktisadî 
hayatında kanunların verdiği yetkilere, Beş Yıl
lık Plâna ve Hükümet programı hükümlerine 
göre, gerek kendi kuruluşu ve gerekse kendisi
ne bağlı kuruluşlarla oldukça zor, çetrefil ve o 
nispette de yüklü bir vazife ile karşı karşıya
dır. Bakanlık, hakikaten yukarıda arz ettiğimiz 
gibi, bir taraftan istihsal kaynaklarımızı hare
kete geçirip, bu sahada j^aşayan insanların eme
ğini değerlendirmek ve yaşama imkânlarını sağ
lamak; bunların meydana getirdiği mahsullerle 
memleketin istihlâk ihtiyacım karşılamak ve 
edeme dengesini temin için, dış ülkelere her tür
lü rekabet zorlukları içinde satarak kalkınma
nın icaplarını yerine getirmenin yanında, esnaf 
ve küçük sanatkârın korunması ve kalkınması 
gibi çok mühim hizmetleri de yapmaktadır. Bu 
görevleri yerine getirmek için Bakanlık, bün
yesindeki değişiklik sebebiyle, bilhassa Dış Ti
caret Genel Sekreterliği ve ona bağlı Genel Mü
dürlüklerle çalışma imkânı sağlamaya çalışılmış 
ise de, bugünkü dünya şartları ve dış pazarlar
daki rakiplerimizin imkânı muvacehesinde dış 
ticaret işlerimiz büyük gayret ve fedakârlık 
beklemektedir. Esasen, bu gayret ve fedakârlık 
Bakanlığın bünyesinde ve diğer kuruluşlariyle, 
müesseselerinde de hüküm sürmektedir. Bu du
rum., Türkiye'nin geçmişteki şartlarından doğ
makta ve bugün millet olarak geri kalmışlığı 
ortadan kaldırmak için, insan haklarına dayalı 
demokratik nizam içinde, 5 yıllık plânlarla bu 
zor devreyi karma ekonomi sistemi ile memleke
tin bütün kaynaklarını harekete geçirip kalkın
mamızı başarıya ulaştıracağız. Geçmiş ve geç
mekte olan 5 yıllık plânlı devrenin istatistik ra
kamları ile müesseselerin yıllık kesin hesap ve 
bilançoları da kalkınmamızın müspet yolda ol
duğunu tamamen teyit etmektedir. Kim ne der
se desin, gerçek bu yolda tecelli etmiştir, ede
cektir. Nitekim, Birleşmiş Milletler ekonomi is
tatistikleri dahi, dünyada kendi imkânlariyle 
kalkınan devletleri tespit ederken, Japonya'dan 
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sonra Türkiye'nin 2 nci sırada bulunduğunu 2 
yıl evvelki bir neşriyatı ile dünyaya ilân etmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, iktisadî yönden dünya 
milletleri arasındaki yerimiz ümit kırıcı olma
makla beraber, iç açıcı olmadığını da bilmemiz
de büyük fayda vardır. Milletimizin aklıselimi 
huzur içinde yaşatıldığı müddetçe bu güçlük
leri rahatça yeneriz. Esasen bu yolda, millet 
olarak maddî ve manevî imkânlara da sahibiz. 

Maddî yönden ülkemiz, her sahada bilinen 
ve bilinmeyen yerüstü ve yeraltı servetleriyle 
doludur. Bunları değerlendirecek yetişmiş tek
nisyen ve ilim adamlarımız da vardır. Yapılacak 
iş, sağlam esaslara dayanan ciddî bir çalışma 
sisteminin kurulup devam ettirilmesidir. Bunu 
temin edebildiğimiz gün, bütün meselelerimizi 
halletmeye muktedir olacağız. Bunun yollarını 
ve ilkelerini başka ülkelerde arayıp yorumlaya-
maya da lüzum yoktur. Büyük Atatürk'ümüz 
bunları da hazırlamış bizlere bırakmıştır. 

Memleketimiz maddî yönü ile dünyada yeti
şen ziraî mahsullerin tür olarak çok büyük bir 
yüzdesini iklim ve toprak bakımından yetiştir
meye müsaittir ve fiilen de yetiştirmektedir. Ne 
var ki, bu kaynakları ileri milletler muvacehe
sinde, ilmin ve tekniğin tespit ettiği yolda de
ğerlendiremiyoruz. Henüz bir tabiîliğin içinde
yiz. Buna sebep, yetiştiricilerin imkânlardan ve 
gerekli bilgilerden mahrum oluşudur. Bu sebep
le, gerek Bakanlık ve gerekse Bakanlığa bağlı 
müesseseler yanında, Tarım ve Köy İşleri Ba
kanlığımıza müstahsili yetiştirmede büyük görev
ler düşmektedir. Müstahsil ile müstehlik arasın
da normal fiyat dengesinin sağlanması, bugün 
başlı başına büyük bir mesele olarak görülmek
tedir. Anayasa hükümleri muvacehesinde, fiyat
ların serbest rekafbet esasları içerisinde tesisi 
takibedildiği gibi, Bakanlığın fuar, sergi ve pa-
payırlar vasıtasiyle teşhir, teşvik, ve değerlen
dirmeleri yanında, modern hale getirme gayre
ti, kooperatifleşme hareketinin teşviki ve kuru
luşlarındaki süratin temini, ticaret odaları, sa
nayi odaları ve borsaların kuruluş ve çalışma
larındaki yardımcı tutumları ve bilhassa istih
sali artırma yönünden teşkilâtlanma ve bilgili 
çalışmanın temini, gereken kredilerin müessese-
lerince artırılma çabasının, dün olduğu gibi bu
gün de devam edeceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ödeme dengemizin 
plan hedeflerine uygun olarak tahakkuku için 
gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. An
cak, ihracatta ithalâta nazaran güçlüklerimiz 
olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu 
güçlükler meselenin bünyesinden doğmaktadır. 
'Şöyle ki, iç pazarlarında mahsullerimizle reka
bet halindeki başka memleketlerin mahsulleri 
bulunduğu bir gerçek iken, bu rekabetin teme
linde, müstahsılların bilgi ve tecrübeleriyle 
mahsulün vasıf ve kalitesine büyük nispette te
sir icra eden bir realite yatmaktadır. Pazara, 
mevsim olarak erken girme; bunu temin için sü
ratli ve modern vasıtalar şart. Ambalaj, o pa
zarlar için başta gelen büyük bir mesele. Sürat
li haberleşme, iyi fiyat bulmanın yegane mes
nedi. Ayrıca, pazarı bulma, iyi fiyatı ve müşte
riyi muhafaza için yılmadan, bıkmadan, müstah-
sıldan başlamak üzere satışı temine kadar geçen 
safahatta ciddî çalışan bir teşkilât yanında, ni
ce formalitelerin ikmali için bünyede de ayrı 
bir gayret gerekir M, böylece ihracat imkânı 
lehe tamamlanmış olsun. Dünya pazarlarındaki 
rakiplerimiz her türlü imkân ve tecrübeleriyle, 
kabul etmek gerekir M, bizden fersah fersah ile
ride kimselerdir. Bu sebeplerle, Bakanlık bün
yesinde ve Bakanlığa bağlı olarak büyük ihraç 
merkezlerinde yardımcı olacak teşekküllerin ku
rulup artırılması, kadrolarının genişletilmesi, 
dış ülkelerdeki temsilcilerimizin de tecrübeli, 
yetişmiş ve çalışkan kimselerden seçilmesi ya
nında, memleket severliği de hesaba katılarak 
vazifelendirmede büyük faydalar sağlanır. 

Geçmişteki sistemin tatbikatta fayda sağla
dığına kaanii değiliz. Yani, muayyen müddet 
dışarıda bulunmak, tekrar yurda dönüş ve mu
ayyen müddet sonra dış göreve atanma devrini 
kapatmak gerekir. Çalışan, muvaffak olan, da
ha doğrusu memleket mahsullerine pazar, müş
teri ve iyi fiyat bulan, devam ettiren vazifelile
ri, «Müddetiniz bitmiştir, merkeze dön» yerine, 
devamlı istihdam ve mümkün olursa maddeten 
tatmin etme yollan bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Bakanlığın ba
şında bulunan Sayın Bakanın, memleketin karşı 
karşıya bulunduğu ekonomik durumu, gerek iç 
ve gerekse dış ticaret sahasındaki sıkıntıları ve 
pahalılıktan yana memleket dertlerini bilen bir 
şahsiyet olarak, bu kötü şartları alacağı tedbir-
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lerle ortadan kaldıracağına inanmaktayız ve 
bu düşüncemizden eminiz. 10 Ağustos 1970 ka
rarları ve onun tedbirleri ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile yapılan anlaşmalarda Türkiye'ye 
tanınan bir kısım muafiyet sebepleri ile bu yıl 
ihracatın plan hedefi 640 milyon doları fazlasiy-
le aşması gerekirken bu olmamıştır. Planda 
1971 hedefi 640 milyon dolardır. Dolar değeri
nin eski kıymeti ile bu hedef vaktiyle tespit 
edilmiştir. 

Kanaatimizce artışı, önleyen yegâne sebepler
den birincisi, Erim Hükümeti kurulurken ba
kanlıklarda yapılan değişiklikle Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanlığının ihdası, Ticaret Bakanlı
ğını istikrarsız bir hale getirip, ihracat ve itha
lât işlerinin bu Bakanlıkta toplanmasını gerek
tirmiş, bunun sonucu bütün formaliteler diğer 
bakanlıklardan bu Bakanlığa intikal etmiş, iş
ler böylece birden bire çoğalmış, talepler gecik
melere uğramıştır. Ticaret âlemi bugün teleks
lerle çalışır halde iken formaliteler sebebi ile 
geciken müddetler içersinde mahsullerimiz dış 
pazarlara vaktinde ve süratle gönderilemediği 
gibi, siparişler dahi gereken müddet içerisinde 
cevaplandırılamamış, böylece hem pazarlar hem 
de müşteriler başka ülkelerin mallarına dönmüş
tür. Bu sebeple 1971 ihracat mevsimi bekle
nen neticeye ulaşamamıştır. Yani, ihracat kay
bımız oldukça büyük olmuştur. Alınacak ted
birlerle 1972 ihracat mevsiminde 1971 in kay
bının önleneceği ümidinde olduğumuzu şimdiden 
rahatlıkla ifade edebiliriz. 

Bu tedbirlere ilâveten, geçmiş yıllara naza
ran Bakanlık teşkilâtında, bilhassa Dış Ticaret 
Genel Sekreterliğinin oldukça mühim bir kadro 
ile takviye edildiğini ve bütçe imkânlarının da 
artırıldığını görmekteyiz. Evvelce Dış Ticaret 
Merkez Dairesi 84 yüksek tahsilli memur ile gö
revine devam ederken, bugün 394 e çıkarılmış
tır. Evvelce, 22 büro memuru varken, bugün 
134 memur istihdam edilmektedir. Evvelce 19 
daktilo kadrosu bulunurken bugün bu kadro da 
53 e çıkarılmıştır. Ümidediyoruz ki; geçmiş 
yıllardaki alman tedbirlerle ve Bakanlığın bu 
Teşkilâtında meydana getirilen takviyeli kadro 
ile 1972 yılı ihracat imkânları yönünden daha 
geniş bir imkânla memleketimiz kargı karşıya 
gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık 

Planda tespit edilen hedeflere ulaşabilme ve 
ödeme dengemizi müspet istikamette yürütüp, 
kalkınmamızı bu sayede dengeli, istikrarlı, sü
rekli ve kısa bir döneme sığdırabilmemiz için 
her sahada sağlam, güvenilir, bilgili ve yetkili 
teşekküller meydana getirmemiz gerekiyor. Bu 
yolda kurulan kooperatifler ve birlikler son 
yıllarda oldukça inkişaf sağlayıp semereli ol
muşlardır. Nitekim, resmî kayıtlara bakıldığın
da kooperatiflerin ortak adedinde ve koopera
tiflere tahsis olunan kredi miktar ve sayılarında 
büyük artışlar olduğu görülmektedir. Hayvan
cılık, yapı, esnaf, kefalet, küçük sanat, köy kal
kınma, istihlâk, pancar, yardım, orman, çaycılar, 
balıkçılar, ziraî sulama, nakliye, sigorta ve ya
yın kooperatifleri sayısı 1963 te 1 871 iken, 
1970 de 8 929, 1971 de ise 10 708 yi bulmuştur. 
Bakanlığın bu kuruluşların kurulmasındaki 
gayretlerini takdirle anarız. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığa bağlı ku
ruluşlara gelince : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, Türkiye Halk Bankası, Toprak Mah
sulleri Ofisi ve Et - Balık Kurumu gibi kuruluş
ların da iktisadî hayatımızdaki büyük emek ve 
gayretlerini bu zaman darlığı içinde bir nebze 
dile getirmekte fayia umarım. 

Halen nüfusumuzun % 70 ine yakın vatan
daşlarımızın çalışma sahasında kendilerine kay
nak yaratan ve bu sayede memleket ihtiyacını 
karşılayan ve ihracatımızın da % 80 ini temin 
eden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
gösterdiği gayret ve başarılı çalışmasını ve her 
geçen yıl daha da artacağı inancı içerisinde ol
duğumuz bu faaliyetlerini Grubum adına şük
ranla karşılarım. Bu başarıyı evvelâ kaynak 
yaratmakta ve yaratılan kaynaklar] da esirge
meden ziraî plasmanlara intikal ettirmede Ban
kanın gayreti açıkça görülmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plan devresi 1983 yılın
dan başlar. Bu itibarla İ963 yılında bankanın 
vadeli mevduatı 685 milyon lira iken, 1970 yı
lındaki mevduat 2 767 000 000 liraya, 1971 yı
lında ise 2 843 ODO 000 liraya; vadesiz tasarruf 
mevduatı ise 1963 te 1 350 000 000 dan 1970 te 
3 672 000 000 a, 1971 de ise 4 358 000 000 a yük
selmiştir. 

Ziraî plasmana gelince: Plan başlangıcı 1963 
te plasman tutarı 1 677 000 000 dur. 1971 de 
11 180 000 000 a, 1972 de ise 14 359 000 000 a 
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çıkartılmıştır. Ziraî plasmanlar tutarı, banka
nın kaynak ve imkânları içindeki nispeti, % 80 e 
ulaşmış, resmî ve ticarî krediler nispeti ise 1983 
te % 43 iken, bugün % 16 ya düşürülmüştür. 
Köylünün makinalı ve modern ziraata ve böy
lece verimli mahsul almaya yönelmesinde ve 
gayrisafi millî hasılanın artışında bankanın bü
yük gayretler içerisinde olmasını görmenin bü
yük bahtiyarlığı içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yılın iklim şart
larının iyi gitmesi sonunda bereketli bir mah
sul almanın hakiki sebebi sadece iklim şartları
nın iyi gitmesine bağlı olmayıp, 1970 yılında 
müstahsıla iyi tohum, gübreli ve modern ekim 
yapma imkânının sağlanmasının da büyük rolü 
olduğunu kabul etmek gerekir. Elbette bu gö
revi yapanların başında Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının payı büyüktür. Bu yıl Ziraat 
Bankasının yarattığı bu imkânlar yanında, Top
rak Mahsulleri Ofisinin de; Türk köylüsünün 
idrak ettiği buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, 
pirinç ve afyon mahsullerini zamanında, peşin 
para ile, hiçbir sıkıntıya ve üzüntüye meydan 
vermeden değer fiyata, gece gündüz demeden, 
mesai saati hududunu ortadan kaldırarak, baş
ta genel müdürden kantar başında bulunan 
kantarcıya kadar büyük gayret ve sevinç için
de satmalına çabaları, kendileri için alım reko
ru kırma bakımından, köylü vatandaş için de 
Toprak Mahsulleri Ofisine mahsulünü rahatlık
la satım bakımından, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi 1971 yılı altın yıl olmuştur. Toprak Mah
sulleri Ofisinin bu gayretini grüb olarak takdir
le karşılarken, böyle altın yıllann devamını 
Tanrıdan dileriz. 

Değerli arkadaşlarım, planlı devrenin ve 
Hükümet programlarının icabı kalkınmamızın 
korunmasında ve desteklenmesinde başlıca un
sur olan küçük esnaf ve sanatkârların meslekî 
faaliyetlerini destekleyen, sanatını icra etme
nin imkânını sağlayan bu yoldaki hizmet ve ba
şarılarını her yıl takdir ettiğimiz Türkiye Halk 
Bankasının bu yıl da başarılı olmasını görmek 
grubumuzu memnun etmiştir. Basanlarının de
vamı, banka ile birlikte kalkınmamızın temel 
unsuru olan küçük esnaf ve sanatkârları mes
leklerine bağlamakta ve güven içinde çalışma
ya teşvik etmektedir. Bu yıl da, başta genel 
müdür olmak üzere, banka yetkililerinin başan-
lı olmasını temenni ederiz. 

Et ve Balık Kurumu hizmetlerine gelince: Bu 
kuruluşun kurulduğu yıldan beri memleketimize, 
milletimize 'bu meyanda Doğu bölgesinin hayvan 
yetiştiricilerine yaptığı hizmet büyük değer ta
şımaktadır. Görevini kendi istediği şekilde ya
pamamasının asıl sebebinin, bu kuruluşu idare 
edenlerin çalışma tarzından değil, kaynak im
kânsızlığından meydana geldiği bir gerçektir. 
Bu müessese tarafından yapılan Doğu'daki te
sislerin tamamlanıp, normal devreye girmesi 
sonucu daha başarılı hizmet vereceğine grub 
olarak inanmaktayız. Bu düşüncelerle Grubu
muz Et ve Balık Kurumu idarecilerinin hizme
tini de şükranla karşılar. 

Sözlerimi bitirirken iki hususa temas etme
yi gerekli g'örüyorum: Birincisi, Devlet Planla
ma Teşkilâtında Dördüncü Daire olarak kuru
lup çalışmakta bulunmuş Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin Bakanlık bünyesinde, Dış Ticaret 
Genel Sekreterliğine bir genel müdürlük ola
rak intikal ettirilmesi, bu dairenin asıl görevi
nin icracı olmayıp, planlı devrenin icaibı ve bu
nun neticesi, bilhassa Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile yapılan anlaşmalann bu toplulukça 
Türkiye'ye tanıdığı kredilerin tanzimi yönün
den, yine anlaşmanın hükümlerine göre Maliye 

j Bakanlığı, Sanayi Kalkınma Bankası ve Dışiş
leri ile işlerin yürütülmesi gerçeği karşısında, 
Teşvik ve Uygulama Teşkilâtının eski yeri olan 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bünye
sinde yer alması kanaatindeyiz. Aksi halde, teş
vik ve uygulama esasını plandan uzak, Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde icracı hale getirmenin bu 
yoldaki işleri aksatacağı çok zaman geçmeden 
ortaya çıkacaktır. 

İkincisi ise; şahsî kanaatim olarak, g'ünün 
meselesi haline gelen afyon ekimi üzerinde fik
rimi arz etmeme müsaade buyurunuz. 

Afyon, insan sağlığına yararlı ilâç yapımın
da kullanılan bir madde olması sebebiyle za
rarlı yönü de nazara alınarak, ekimi ve satımı 
beynelmilel, TEK anlaşması ile "bâzı kayıtlara 
bağlanmıştır. Türkiye 1961 yılında TEK anlaş
masını imza etmiştir. Anlaşmayı 1966 yılında 
Meclislerimizden geçirmişiz. Bu anlaşmaya gö
re, hamafyon ekimi ve satışının Devletçe kon
trol altına alınması gerekmektedir. 1470 sayılı 

i Kanunla, biz bu anlaşma hükmü gereğince de 
kanunî mevzuatımızı tamamladık. Bu anlaşma 
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ve ona göre çıkardığımız 1470 sayılı Kanun af
yon ekimini yasaklamıyor. Ekim ve satışı kayıt
lıyor. Böylece alman sıkı tedbirlerle afyonun 
zararlı kullanılışı önlenecektir. Tababette kul
lanılan morfin ve kodein ihtiyacı dünyada her 
yıl 150 - 160 tondur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız var. 
A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL 

(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu, 1 250 veya 1 500 ton hamafyondan elde 

edilmektedir. 
Birleşmiş Milletler 1969 dokümanlarına göre, 

dünyada afyon istihsali 1968 yılında 1 260 ilâ 
1 395 ton tahmin edilmiştir. Bunun 175 - 200 
tonunu Hindistan, 100 tonunu Türkiye, 200 to
nunu Pakistan, 125 tonunu Afganistan, 400 to
nunu Burma, 200 tonunu Taylant, 125 tonunu 
Laos istihsal etmekte; Çin'in istihsali ise bilin
memektedir. 

Şu duruma göre; Türkiye'de afyon ekiminin 
yasaklanma kararı, ne insanlığa, ne de memle
kete hizmet olacaktır. Bizim dışımızda kalan 
devletler ekime devam ettiği müddetçe, yasak
lama kararı ile asıl afyon eken bölge halkımı
zın her yıl haşhaştan elde ettiği 15 ilâ 20 bin ton 
yağ istihsali ortadan kalkmakla memlekette bu 
yönden beklenmeyen bir sıkıntı daha yaratıla
caktır. Hükümetin bu mesele üzerinde yeniden 
bir karara varması memleketimiz bakımından 
büyük bir rahatlık yaratacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken, memlekete ekonomik yönden büyük hizmet
leri, bilhassa para ve kredi yönünden büyük hiz
meti geçen Merkez Bankamız gibi ciddî bir mü
essesede uzun yıllar liyakatla hizmet gören ve 
burada başarı sağlayan Sayın Bakanın Ticaret 
Bakanlığının başında bulunması, memleketimiz 
ekonomisi için büyük bir teminattır. 

Bu kanaatimizle 1972 malî yılı bütçesinin 
Ticaret Bakanlığına ve Türk Milletine hayırlı 
olmasını diler, grubum adına Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın senatörler, şahısları adına söz alan ar

kadaşları bir defa daha arz ediyorum : 
Sayın Şevket Akyürek, Sayın Fehmi Bay-

soy, Sayın Cahit Ortaç, Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Cemal Tarlan, Sayın Faruk Kmaytürk, 

Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın isa Bingöl, Sa
yın ismail Yeşilyurt, Sayın Hamdi Özer, Sayın 
Hilmi Soydan. 

Sayın Şevket Akyürek buyurunuz efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
icra mevkiinde olmayan Plânlama Teşkilâ

tından, Teşvik ve Uygulama Dairesinin ayrıla
rak, Sanayi Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığı
na bağlandığını öğrendik. Yalnız Ticaret Bakan
lığına bağlı olan kısım yabancı sermayelerle 
alâkalı. Bu senelerdir üzerinde durduğumuz bir 
mevzu idi. Ve nihayet isabetli bir iş yapılarak, 
icraat mevkiinde olan Sanayi ve Ticaret Vekâ
letine bağlandı. Ancak; Ticaret Vekâletine bağlı 
olan Yabancı Sermaye Teşvik ve Uygulama Da
iresinde Ticaret Vekâletinin çok dikkatli hare
ket etmesini peşinen söylemek isterim. 

Dün, Enerji Vekâleti Bütçesinde, niçin krom
larımızın bu sene satılamadığını sordum. Bu
gün, aşağı - yukarı geçen seneye nazaran 
% 20 - 25 daJha ucuz fiyat olduğu halde, yine 
elimizde, resmî sektörde ve özel teşebbüste 100 
bin tona yakın krom mevcut ve satılamayacak. 
Dış Ticaret Dairemiz gayet titizlikle, Amerika ile 
Lodozya'nın arasındaki itilâfın çözülmekte oldu
ğunu görmeli ve bunu daha evvel fiyatları in
dirmek suretiyle dünya piyasasına bağlamah 
idi. Bugün, yaptığı Kliring Anlaşmasiyle hiç
bir devlet krom almakta İsrar etmiyor ve bu su
retle krom ihracedilmeyecek duruma gelinmiş
tir. 

Klomonit mevzuunda, keza Ticaret Vekâleti
nin bir hatası olmuştur. Şöyle ki; yabancı ser
maye ile gelip burada saha kapatanlar, dışarı
da da kendi sahaları olduğu için, bunun strate
jik bir malzeme olduğu empoze edilir ve Kliring 
Anlaşmalı memleketlere bir müddet klomonit 
satılmaz. Ve nihayet buradan satılmayınca, bu
rada sahası olup da ve dışarıda da sahası olan 
kimseler, demirperde gerisine gayet rahatlıkla 
istedikleri fiyata satma imkânına sahiboldular. 

Buna Ticaret Vekâleti muttali oldu ve niha
yet Kliring Anlaşmalı memleketlere de klomo-
nitin satılmasına müsaade ettiler ama, iş işten 
geçmiş oldu. 

Bu hatalar birbirini takıbetmekte. Bunun 
yine canlı bir misali; Çanakkale ve Turgutlu'
da Valeks Fabrikası kurulmuştu. Orada da «Af-
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rika'da ne'batı ve hüdai nabit yetişen otlar var. 
Bunlardan tanen istihsal ediliyor. Binaenaleyh, 
bu valeks fabrikalarını kurmaya lüzum yok
tur, bir tanesi kâfi gelir. Palamutlarımızın ta
nelerini başka türlü değerlendirmeye bakalım» 
dediğimiz zaman, yine buna da önem verilmedi, 
bugün Çanakkale'deki Valeks Fabrikası, bun
dan evvel konuşmamda da arz etmiştim, af buyu
run âdeta ahır şeklinde kullanılmaktadır. 

Şimdi yine problemlerle karşı karşıyasmız. 
Bugün Kliring Anlaşmasından ve serbest döviz
le satılan yerlerden pamuk talebi fazlalaşmıştır. 
Amerika'nın istihsali bu sene çok az. Bu itibarla 
birden, bire pamuğa talep fazlalaştı. Evet, ser
best dövizle pamuk veriliyor ama, Kliring Anlaş
masında da talep çoğaldı. Şimdi, bu 
anlaşmalı memlekettlerin pamuk ihtiya
cını vermemek için sebep nedir? Vere
lim. Ama, ona mukabil, çok iyi bildiğimiz, 
geçen sene memlekete 40 - 45 bin ton demir
perde gerisinden bir yerden likit gaz geldi. Bu 
doğrudan doğruya demirperde gerisinden de
ğil, serbest dövizle alınacağı için, Hollanda ka
nalı ile geldi. Hollanda kanalı ile gelmesiyle en 
aşağı tonunda 2,5 dolar farketti. Hem nakliye 
bakımından, hem de o yoldan geldiği için ayrı
ca Hollanda arada bir komisyon aldı. 

Bunlar müdebbir bir tüccarın yapacağı işler 
değildir. Bunlar büyük hatalardır. Bunlara pe
şinen el koymalı ve peşinen bu gibi yollara mey
dan vermemelidir. 

Yapılacak şey; «Arkadaş sen benden, senin 
için çok kıymetli pamuk mu istiyorsun fazla 
miktarda? O halde, bana cia benim için kıymetli 
olan likit gaz lâzım. Sende de likit gaz var. 
Öyle ise, ben sana şu kadar pamuk veriyorum 
ama, sen de bana likit gazını vereceksin. Dolay
lı yollardan bana likit gazını satmaya çalışma
yacaksın» demeli. 

Arkadaşlarım, keza her maddenin bir zama
nı vardır. Bu zamanı geçirirseniz onu değerlen
dirmek mümkün olmaz. Bugün memleketimizde 
magnezit vardır. Magnezit için muayyen yaban
cı bir sermaye gelmiştir, fabrika kurmuştur ve 
kendi dışardaki müşterilerine onu satmaktadır, 
memlekete döviz getirmektedir. Bundan fayda
lanmamız lâzımdır. Keza başka bir yabancı ser
maye gelmiştir, o da kurmuştur; fakat o meka
nizmasını iyi çalıştıramadığı için ve daha doğ-
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rusu karşısında Yunanistan gibi bir rakip ve 
demirperde gerisi rakipleri olduğu için dünya 
piyasasına uygun bir fiyatla satamamakta ve 
nihayet vergi iadesi talebinde bulunmuştur, 
vergi iadesi yapılmadığı için başabaş gelmiştir, 
zarar etmiştir ve nihayet, o yabancı firma mü
esseseyi elinden çıkarıp satmıştır. Türk firma
sının eline geçmiştir. Pekiyi, Türk firmasının 
eline geçen bu tesise niçin vergi iadesi yapıl
maz? 

Süınerbankm aynı şekilde bir tesisi vardır, 
bundan mükemmel para kazanması mümkün
dür, memlekete döviz getirmesi mümkündür. 
Ama, «Bir tane daha var. O, vergiden istifade 
etmesin» kanaatini Planlama Teşkilâtı ileriys 
sürdüğü için bugün Sümerbank ve diğer teşek
küllerin iki tanesi de zararlı vaziyette çalışmak
tadır. Bunlara sebebiyet vermenin bence fayda
sı yoktur. Biz, böyle değil, bunların biran evvel 
büyümesini ve daha çok istihsal yaparak, daha 
çok dışarıya ihracetmelerini sağlayacak çareler 
aramak mecburiyetindeyiz. Sebebi : 

Bugün artık Japonlar magneziti deniz su
yundan çıkartma çaresini bulmuşlar. Keza, dı-
şarda magnezitin, kalsine ve sinterleşmiş kısmı
nı yüksek hararete dayanıklı olduğu için kul
landıklarından, bunların yerini dolduracak ko-
rımt bulmuşlardır, yüksek tenörde boksit bul
muşlardır. E,, binaenaleyh, bunlar yarın değer
lendiği, yüksek hararete dayanıklı vaziyete gel
diği zaman, aynı sizin valeks fabrikanızın ve 
valeks fabrikasının taneninin durumuna düşmek
le karşı karşıya kalmamız mümkündür. Bina
enaleyh, bu gibi incelikleri daha evvelden tes
pit etmek ve bunları görüp, eğer, bizim böyle 
tesislerde para kazanmamız imkânı varsa, ge
rek yabancı sermaye ile kurulan tesise ve ge
rekse özel teşebbüse yardımcı olalım. Netice iti
bariyle memlekette toprağı çıkarıp satmıyor. 
Burada onu pişiriyor, işletiyor. Zaten yapılacak 
iş de budur. Burada tesis de kursa onu pişire
cek ve kullanacak. Bunun tonunu dışarıya 40 
ilâ 90 dolara kadar satabiliyor. Aynı vaziyette 
birisi magnezit birisi de doğrudan doğruya ki
reç.., Çimento kireç taşından, öbürü de doğru
dan doğruya mağnezitten yapılır. İkisi de 1 400 
derecede pişer. Biz, bu ikisinin aynı ayar oldu
ğunu kabul ediyoruz ve çimentonun tonunu 11 
dolara satıyoruz; bunun içine kâğıt torba da 
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dahil, % 30 - 45 nispetinde vergi iadesi yapıyo
ruz, öbür tarafta aynı malzemeyi daha iyi de
ğerlendirmek suretiyle (çünkü dünyada bol 
miktarda olmadığı ve karşımızda sadece Yuna
nistan olduğu için) bunu 80 dolara sattığımız 
halde vergi iadesi yapmıyoruz. Netice itibariyle 
bunu satmayabiliriz. 5 milyon yerine 6 milyon 
dolar gelebilir, 8 milyon dolar gelebilir, siz bu
nunla iktifa edebilirsiniz ama, bunu inkişaf et
tirdiğimiz zaman, bu memlekete bunlardan 50 
milyon dolar gelebilr. 100 milyon dolar gelebi
lir. Vergi iadesi size bir zarar değil, fayda ge
tirir. Ve bu suretle de ilerde inkişaf edecek di
ğer imkânlar karşısında, bu tesisler zaten ken
disini çoktan kurtarmış olur. 

Bu itibarla, bu bahsettiğim hususlara dik
katle eğilinmesini bilhassa Ticaret Vekilinden 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akyü-
rek. 

Sayın Baysoy, buyurunuz. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Birinci Erim Kabinesi tarafından Dış Ekono

mik ilişkiler Bakanlığının kurulmasiyle, adın
dan anlaşıldığı üzere, dış ticaretin haricinde de 
birçok ekonomik işlerin, bir elden yürütülmesi 
hedef tutulduğu aşikârdır. 

öerçekten de, halen başka bir Bakanlık ve 
kuruluşlar tarafından yürütülen dış ekonomik 
ilişkilerimizle yakinen ilgili çeşitli, hizmet işlem
lerinin, bedelsiz ithalât vesaire gibi konuların 
bir elde birleştirilmesi elzemdir. 

Her nedense, İkinci Erim Hükümeti, birin
ciyi lâğvederek, eskisine benzer yeni kuruluşu 
getirmiş bulunuyor. Buradaki esbabı mueibeyi 
bilmiyoruz. Sayın Bakan bu konuda tahmin ede
rim M, bizleri biraz tenvir ederler. 

Bu yeni Bakanlığın dairelerinden basılarına 
temas etmek isterim, bunlardan bir tanesi Dış 
Ticaret Genel Sekreterliğidir. Dış ticaret işleri
ne bakan bu Daire, eski Ticaret Bakanbğınm da 
en önemli Dairesi idi. Bununla beraber, yıllar 
boyunca çeyrek asır öncesinden kalma bir kad
ro ile çalışmaktadır. Bugün dahi süratli irti
bat yapacak birçok araçlardan yoksundur. 

Devletlerin güçleri, günümüzün ekonomik 
güçleriyle orantılı olarak ölçülür. Dış ticaretin 

artması, ekonomik gücün artmasında büyük rol 
oynar. Son 10 ay zarfında bu dairede bir geniş
leme olmuştur. Dış Ticaret Bakanlığı bir genel 
sekreterliğe kalbedilmiştir. Dış kadrolar da, ge
lecekteki ihtiyaçlar göz önünde tutularak artı
rılmış bâzı lüzumsuz kırtasiyecilikler de kaldı
rılmıştır. Bu cümleden olmak üzere, liberasyon 
konusu mallarla ilgili işlemler Merkez Bankası 
tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu bir 
aramadır. Takdire lâyıktır. 

Ancak, G-enel Sekreterliğin görev ve formas
yonunu da artık kesin olarak tayin etmek lâ
zımdır. ithal ve ihraç müesseseleri vermek, bun
ların temliklerini yapmak gibi klâsik konularla 
mı meşgul olacak veya etütler yapmak suretiyle 
yeni ihraç imkânları mı sağlayacak, yeni pazar
lar mı bulacak, daha müsait ithal imkânları mı 
gösterecektir? 

Dünyada hüküm süren rekabet karşısında, 
zaman kaybı birçok işlerin tahakkukunu önler. 
Bu daire etüt yapmalıdır. Bu etütlerde, sade
ce halen mal mübedelelerinde bulunduğumuz ül
keleri değil, bilcümle ülkelerin ithalât ve ihra
catlarını, mal mübadelelerinin hangi ülkelerde 
cereyan ettiğini, kalkınma plân ve programların
da göstermelidir. Çıkabilir fırsatlar değerlen
dirilmelidir. Klasik 5 - 6 madde ihraç malımıza 
yeni ilâveler yapılmalıdır. 

Ticaret müşaviri ve ataşelerinin merkeze gön
derdikleri yıllık raporlarını birkaç sene müddet
le tetkik ettim; çoğunlukla klâsik ihraç madde
lerimizle meşgul oluyorlar, ilerde ihraç imkân
ları doğabilecek mallarımız nadiren ele alınıyor. 
Hattâ çokça, bu alanda tavsiyelerde dahi bulu
nulmuyor. Dış irtibatı az olan ülkelerde tüccar 
ve sanayicilere yol göstermek çok önemlidir. 
Yabancı ülkelerdeki gelişmeleri bilmemiz şart
tır. Bununla; gayrisâf i millî hâsıla şu kadar art
tı, fiyatlar indi, çıktı gibi konuları kasdetmek 
istemiyorum. Muhtelif sanayi kolları, gruplar 
halinde esaslı olarak ele alınmalıdır. Sağlanan 
malûmat merkezde değerlendirilmelidir. Tabia-
tiyle bu dış temsilciliklere de talep ettikleri bil
giler merkezden ulaştırılmalıda. 

Bu sırada şunu da belirtmek isterim; rapor
ların tetkiki neticesinde verilen bilgilerin vazife 
başmda bulunan şahıslarla kaim olduğu sonucu
na da vardım, örnek olarak Almanya'yı ve
receğim. 

292 — 



O. Senatosu B : 33 

Bonn Müşavirliğinin 1064 ten tevvel ve son
raki yıllar raporlarında büyük farklar var. 1962 
ve 1963 yılları raporlarında etraflı malûmat bu
lunmakta, bu ülkelerin muhtelif ekonomik kol
ları hakkında oldukça geniş bilgiler verilmekte
dir. Hattâ, yıl sonu itibariyle çeşitli menşeli 
Alman tütün stokları dahi belirtilmiş bulunmak
tadır. Buna karşılık, 1969 ve 1970 yılları rapor
larında klâsik ihraç mallarımız hakkında klişe 
bilgiler verilmekle yetinmektedirler. 

Yine bir misal olarak; bir maddenin ihracı
nı yapmak maksadıyle Japonya'dan ve Avru
pa memleketlerindeki ataşelerimizden aldığım 
bilgiler cidden üzerinde durulacak gibidir. Dos
yası şuradadır, .bâzı arkadaşlar iki satırla şöyle 
bir geçiştirivermiş, bâzıları da çok derinliğine 
bilgiler vermişlerdir. 

Ticarî ataşeliklere tâyin edilenler, sadece 
mahallî dili çok iyi derecede bilmek değil, ülke 
altınının mantalitesine de bihakkın vâkıf olma
lıdırlar. Her ülke için bu nitelikte eleman bu
lunmayacağını da biliyorum. Ancak, bu nite
liğe sahibolmak behemahal bir tercih sebebi ol
malıdır. 

Bakanlığın dâhildeki ismi ne olursa olsun, 
dışardaki temsilcileri her halükârda dış ekono
mik ilişkilerimizle meşgul olmalıdırlar. Diğer 
taraftan dış ekonomik bağın daha sıkı bir hale 
getirilmesi zamanı da gelmiştir. Bu vesile ile 
«Geç kalan geç yer» deyimini hatırlatmak iste
rim. 

Dış ticaret alanımızda iki eksik müessese 
daha vardır. Bunlar; ihracat bedellerinin sigor
tası ve ihracata kredi verilmesi konularıdır. 

Gerekli örgütlerin kurulmasında çok geç 
kalınmıştır. İs adamlarımızın da peyderpey dış 
ülkelere ayak atmaları icabeder. Bunu teminen, 
Yabancı Sermaye Müdürlüğüne yabancı ülke
lerde yatırım yapacakların işleri ile meşgul ol
maları görevi verilmelidir. Aynı zamanda, da
ha evvel değindiğimiz ve kurulması gerektiğin'" 
belirttiğimiz ihracat kredi müessesesinin de br 
kabîl yatırımlara kredi temini imkânı sağlan
malıdır. 

Bugün artık hiçbir çağda, sırf ihracat geli
rinden icabeden dövizleri sağlayamamaktadır 
Kaldı ki özellikle gelişme halindeki ülkelerde 
birçok istihsal kollan memleket içi kurulmak 
istendiğinden ithalât frenlenmektedir. Bizzat 
pazar içinde yerleşmek iktiza etmektedir. 
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Gelişme halindeki ülkelerde kurulacak siga
ra fabrikalarına da ortak olarak katılmamız 
zannediyorum faydalı olur. Bu yolda harcana
cak paralar aynen ihracat bedelleri gibi sigor-
talanabilmelidir. 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği tarafından 
çeşitli sirkülerle, genelgelerden maada dış piya
salar hakkında bilgiler ihtiva eden bir bültenin 
çıkarılması da kanımca faydalı olur. 

Dış ekonomik ilişkilerimizi düzenleyen yeni 
bir kanun çıkarılması da gerekmektedir. Döviz 
mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Kanununa istinat etmektedir. Bu kanun eski
miştir. Kaldıki, döviz sorunları Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile kenetlenmemiz oranında 
önemlerini kaybedeceklerdir. 

Dış ticaret rejimini düzenleyen kararname
lerin kanunî mesnetlerinin ise pek sağlam oldu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. Dış ekono
mik ilişkilerimizi düzenleyen bir kanun bu ba
bımdan elzemdir. Bahusus ki, döviz işleri dışm-
iaki işlerin kurulan Ticaret Bakanlığında te
merküzü de şarttır. 

Bakanlığın diğer önemli birimi de, Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğüdür. Mezkûr Genel 
Müdürlükçe son seneler kooperatifleştirmeyi 
teşvik bakımından bir hayli ilerlemeler kayde
dilmiştir. 

Gönül ister ki, ilerlemeler daha hızlansın. 
Köylümüzün kalkınmasının sadece büyük çap
ta kooperatifleşmelerle mümkün olabileceği ka
nısındayım. 

Gerekli eğitimin yapılması, icabeden araç 
ve gereçlerin temini ancak bu yolda mümkün 
olabilir. Kooperatifler yolu ile köylümüzün boş 
zamanlarını değerlendirmek için, bölgelere göre 
değişik ve tabiî kaynaklara müstenit olmak 
'izere, köylerimize el sanatlarının da sokulması 
zaruridir. Bu, ister orman köylülerimizde tah
ta oymacılığı ve ağaçtan oymacıklar olsun, is
ter başka bölgelerde dokumacılık, örgü ve tri
kotaj işleri olsun, ister deniz ve göl kıyılarında 
saz ve söğüt dallanndan örmeler olsun. Misal
ler çoktur. Bu el emeği mahsuller de, her halü
kârda kooperatiflere toplanıp, değerlendirilme
lidir. Avrupa, el emeği işlerini arar. Turistler 
de alır; piyasaları vardır, kalkınmamıza katkı
sı olur. 
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Rotamızı sadece eski yollara göre çizmek 
zamanı artık geçmiştir. 

Yıllar boyunca ülkemizde lâikiyle değerlen
dirilmeyen, hattâ fazlasiyle ihmal edilen balık
çılık ve hayvancılığı da artık ciddî olarak ele 
almak gerekir. 

• Balıkçılığımız yerinde saymakla kalmayıp, 
geriliyor. Hayvancılığımız ise, bambaşka bir 
âlem. Bir taraftan yem yetersizliği, bir taraftan 
bilgisiz veyahutta zecrî tedbirler hayvancılığı
mızı geriletiyor. 

Sayın arkadaşlarım, hayvancılığın ilerletil
mesi şarttır. Peşinen şunu arz edeyim ki, Hay
vancılığın, işçi dövizinden sonra Türkiye'ye en 
çok döviz getirecek bir konu olduğuna ben şah
sen inanıyorum. 

BAŞKAN" — Sayın Baysoy, lütfen toparla
yınız efendim. 

FEHMt BAYSOY (Devamla) — Peki efen
dim. 

Ancak, maliyeti hesahedilmeden korunan 
haklar hayvancılığın gerilemesine sebeboluyor, 
bir. Hâlâ daha hudutlarımızdan hayvan kaçak
çılığı önleneni siniştir, bunun büyük etkisi olu
yor, iki. Asıl mühim sebeplerden bir tanesi narh 
dolayısiyle; bugün dikkat buyurun Ankara ci
varına çılan veyahut besi mıntakalarına gidin, 
besi ağalarının % 70 i boş durumdadır. Hüküme
tin bu son canlı hayvan ihracına mani olan ka-
ravj, bence pek uygun değildir. Şöyle ki ; eğer 
bunu yapacağına, Hükümet, muayyen randı
mandan aşağı hayvanın ihracına mani olsa idi, 
herkes besiciliğe yönelmek mecburiyetinde ka
lacaktı. Daha mühimmi, Hükümet Et - Balık'a 
büyük şehirlerin etini temin için bir vazife 
vermiştir. Et - Balık eti pahalıya alır ucuza 
kasaba verir. Bugün sadece Ankara'nın günlük 
et ihtiyacı 80 - 100 tondur. Et - Balık Kurumu 
her kiloda iki ile dört lira arasında zarar edi
yor. Lütfedin de bu zararı yaptırtmayalım, 
başka çareler arayalım. Et - Balık Kurumu 
mecbur olduğu için piyasada ne buluyorsa alıp, 
kesiyor. Et. - Balık Kurumunun % 43 den aşağı 
randımanlı hayvanı kesmemesi lâzımgelir be
nim kanaatımca, O zaman Türkiye'de et mikta
rı kendiliğinden yükselecektir. 

Mühim konulardan bir tanesi de, Türkiye'
den canlı hayvan ihracım katiyetle yasak edip, 
et ihracına gitmek mecburiyetindeyiz. 
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c\aP"'\"i T ^ ı r rri ^la'eb FbO'c? İT" •! edi1-
L?**tr\ B m a ra~mer. /"/_*vpf zzzz^ I:I:c I ; lri i ' 
" L ec* ı \ZPZ'Û. hâl" 'H^a ri.cj A_"",n,:v A""~ et v~ 
c; mahmullerini almaşlar. Ama. I ı-nrnktan id 

i 7̂ , ~ v .-3. /jy, _-•,-,,•?-, ^ . " '\T'-~* r^orı^'!^a~!'" "'" -
I ^-ak&Tr. S'" c^: " i-rl r crrrb h a y a . s la - .k 

orda kesecek ve / v ı . p a ' y ? Lcvk ec\-eck BaT,v-
sar» bera tekiiı va^f.ır; Eıre.-ris.e.T' v:ya Tz 
manya üzerinden bize et genlerin» diye. Ni
çin? Demekki koni şu] anmış yolu üzerinden, gi
dilebiliyor. Şu halele Türk etinin Avrupa'ya ih
racı için bazı teşebbüslere geçmek mümkündür. 

| Ancak, temasın iyi sağlanması lüzumuna ka-
j nüm. 

I Mühim gördüğüm bir konuyu dEtha arz ede-
j yim, Bu sene narenciye ve üzüm ihracatımızda 

büyük bir nakil sıkıntısı çekildi, Önümüzdeki. 
CZT-2 ir.şaTah brîir:n tedbirleri alınır ve çekil-
mes. Mühim bir tarafı da, Avrupa pij^-alarıija 
öyle oluyor ki; bizim mallar toplu olarak gidi
yor. Halbuki bunun peyderpey sevk etme imkâ
nını da aramak lâzımdır. Tepin mal piyaraya 
arz edildiği saman arz - talep kaybedersiniz; 
rnamnıâlmis birden bire fiyatlar dûşrnib olr.-

i y O T -
Şimdi arkalar lar ın, bir de mûhirr elan l i r 

nekrr; yoızi yeni sigorta şirke Herinin kuruldu
ğunu grrüyorum, Hele hele bankalar; artık 
bilmiyorum. nasıl, kaynıyor böyle. Sade benim 
oturduğum Küçükesat semtinde 15 tane ban-

I ka var, Bu banka ve sigortalanmış 7:-iraz da dış 
j memleketlerde hizmet eder bir hale getirilmesi 

her halde faydalı olur. Günkü, bugün artık az 
sermayeli müesseseler hiçbir yerde muvaffak 

i olamazlar. Adedi genişletip dağıtmaktansa, ade
di azaltıp, sermayeyi çoğaltıp ve bu. hizmetler* 

| Lira?, da ckşarıyr götürmek çok yerinde olur. 
Vaktim bitliği iein daha fazla temas edece-

j ğiır. şeyleri söyleyeıııiyeceğinı, hepinizi raygı ile 
I selâmlarım. 

^ <"* _î . r e 1 , ^J. ^ n Bayscy, 
e r ' ı J - C" 1 " 

CMIÎT O TAÇ ( 3 U ^ - ) — Çok muhterem 
| 3c a,, n-Veıcm ^ ' -» . ia^ar , 
j Ticaret r ^ k ^ k ğ j bütçeli dol'yı^yle, çöze-
I mediğim bazı soruları çözmeye vesile olur dü-
| şüneesiyle şahsım adına birkaç sez sllylemek 
! istiyor anı. 
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Geçmişten baihsetmek, onu dile 0->4 ı ^ <*. 
zan faydasızdır; fakat geçmişte a -Vet "İm 
tecrübe edinmek ve ilerde tekr. ^ ' „ ^ 
gereken hataları da önlemekte fa^ ^ ı o 
nu kabul etmek lâzımdır. 

İkinci Erim Hükümsti ile fil*"* 
Ticaret Bakanlığı hatalı yoldaı 
haline getirilmiş, işler eski düz ± ^^ ' - o ^ 
olarak mecrasına aktarılarak ısl ı J a , 
Ilınmakta olduğunu memnuniyet^ ">„. e ~ 
yiz. 

Birinci Erim Hükümeti kura u n ı 
Tciaret -Bakanlığı belinden kesik J r c ı 
gibi, üçte biri Dış Ekonomik İliş, 'e ^ 1 
ğı olarak ilân edilmiş İç Ticar ^û rj , 
landırma Genel müdürlüklerini < ^ K, P 

atarak, bu iki Umum Müdürlük f M yi 
lığına bağlanmıştı. Bu hâdise o j a ı a 1 ye - i 1 

kümetin dış ticarete büyük bir ö\* T 3 x o 
masının büyük bir delili olarak t-Su ı x 
edilmiştir. Ancak, dış içten, iç di an " •" 
Her için bir dışı ve har dışın da l mn J 
ması tabiat kanunu icabıdır. «3 -m 
şey budur. Bahusus ticarette, eli:et JUCCIO -> 
kanlığımızın bir komuta elinde e v> ı*.r±\ e 
çok yalım alâkalı olan üç teski L

 7 ^ c 

ler uylaşarak ve bu uylaşma su "> ı e ı ^ "• 
te bir kolaylık ve sürat kabanın-> -> 
met temposu, Dış İlişkiler Bakanbgırni ^ ı ı a 
sı ile birden bira durmuş ve hk.met.i3r Diro.rm-
den kopmuş, kendisine çekidüzen verme/e ça
lışan yeni Bakanlık sekiz aylık bir devre içki
de, ismine rağmen, dış ticaretle ilişkisini âde
ta kaybetmiştir. Bu sebeple de, bu daire ile mü
nasebeti olan iş sahipleri ise; ya işlerini tasfiye' 
etmek zorunda kalmışlar veya büyük zararla
ra mâruz kalmışlardır. Ve lıele ülkemizin gör
düğü zarar ise, hesaba kitaba gelmiys^k ka
dar çok olmuştur. 

Belinden kesilen bu organizmanın diğer iki 
genel müdürü de aynı hale maruz kalmış, Sa
nayi Bakanlığına irtibat ve intibakları bu se
kiz aylık devre içinde kabil olamamış, aynı his-
met zararları burada da kendisini göstermiş
tir. Taşınmalar, -memurların oradan oraya ko
şuşmaları, dosyaların kapatılması gibi. 

•Bizde teşkilâtlanma hevesi, yeni diken he
vesi daima tekrar edilen ve fakat işletilemeyen 
bir istir. Dıs Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kıı-

i ı ı -
.J'j 

sı i o 

- < . aya, yanı şişmeye 
o y e doğuran ve Dev-

ıi 1 / mal.olan 384 yeni 
l, e ->, defter, şu ve bu 

t a gibi masraflara gi-

ı-, 

ı ı j. esasen mücehhez 
olan Te "iki -ı a c ı ı ^ lif ıret Bakanlığının 

o 1 ı ts ıo J" ı Gvvelcs Devlet Fİân-
a i u j *• rafından hazırla-

L t y ı d a ı a k mı yapılmıştır? 
r „ ^ "» çıkan eski kabine

ye- ı ' ı , j ö gibi hareket efc-
^ ı ^0 i .ur0 So aım, soruşturdum; 

r.^ ^ L " y n j ıi dr rapor olduğu-
^ 1 ^ e ^ »rma sonucu oldu-

ı x_« x \vn i adım. Sekiz ay gibi 
^ e Dev e^e ısmlekete görülür 

i l - ı ' " ederek ayrılan ki-
ı 3 J v.n Qxi.li z Kim soracaktır? 

ı ' , ^ ""• o~ n. evvel yetkilile-
1 r> xcŝ  J i ı xiı c'massa millete, yani 

i - ^ ex ^ebii ge^e'^ir, Şimdi, Bakaıı-
a r 4 ^ o J a g ' * , i'cre, yeniden ta-

o ' \ 1 ^ ' ı Lur kütlesi ne ya-
r, ^ j^i adar vazife ve iş 

u ^ , ^ r ıdır? Fazla kala-
k r z "^ > 3ı _, x T i ve süratli iş de 

» x •* ı tu ''asilmiş olan kırta-
y- ^ e <. ı _nş ^ jy ıe ^ ?pılaçaktır? Bunla

rın malî portesi ne miktara yükselmiştir? Ba
kanlıktan çıkarılıp, kiraya geçen daireler ne ola
caktır? 

Düzen değişikliği meraklılarına şu tek mi
salle, memlekete ne büyük sararlar ika edildi
ğini ve bunun memleket çapında olacaklarının 
ise, ülkeyi anarşiye, hattâ yok olmaya götüre
ceğinin bir örr iğini vermiş bulunuyorum. 

Şimdi, bu sandalyeyi liyakatle işgal eden çok 
değerli Bakanımızın, yine çok değerli Ticaret 
Bakanlığı elemanları ile sekiz aylık gecikmeleri 
ve zararları süratle telâfi etmeye çalışmasını ve 
başarı kazanmasını candan diliyoruz. 

Yüce Senatoyu saygı ile selâmlar, başarılar 
dilerim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ortaç. 
Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — On da

kikalık süre içerisinde, esas, memleketimizin ve 
halkın derdi olan bir meseleye temas edeceğim. 

http://hk.met.i3r
http://Qxi.li
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Sayın Bakan ve sayın iktisatçı arkadaşları
mız bilir; Türkiye'nin coğrafî durumu malûm. 
Eskiden iki anayol Türkiye'den geçerdi. Tarihî 
kadimden bu zamana kadar, bu ülkenin ticarî 
yollarına ehemmiyet verildiği zaman zengin 
olunmuştur. Ta Lidyalılar devrinden itiba
ren, Selçuklular da büyük kervanlarını bu
radan geçirmişlerdir. Bizim Osmanlıların çökü
şü, haddizatında Hint sularına ticaretin kayması 
ile başlar. Kanunî devrinde de buraya üç defa 
sefer olmuştur. Şu halde, Ticaret Bakanlığı yal
nız bir tarafa balana değil, Orta Doğu ülkele
rine doğru ticareti kaydırmak için bir gayretin 
içinde olmalıdır. 

ikinci olarak da; arkadaşlar seçmenlerin içe
risine giriyoruz, onların ıstırabını, derdini din
liyoruz. Bütün bu ıstırap ve dertleri dinleyip 
buraya gelince; affedersiniz, kusura bakmayın 
ama, unutur gibi oluyoruz. 1969 seçimlerinde 
halk tabakasının, yani kövlü tabakasının dert
lerinin büyük bir kısmı, bütün bu ziraî kredile
rin dağıtılması meselesi olmuştur. Bu ziraî kre
dilerin dağılımı meselesini eğer Sayın Bakan 
hallederse, reformdan bahseden Nihat Erim Hü
kümeti hallederse; bence Türk Milletine, Türk 
köylüsüne en büyük iyiliği yapmış olur. Ben ta
rafsız Hükümet diye buna derim. Taraflı hükü
metlerde kredi dağılımları siyasî baskılarla olu
yor, olmakta devam ediyor. Madem ki, bir ta
rafsız Hükümet vardır, ziraî kredilerin baskı
dan ari, hakkaniyet ölçüleri dahilinde olması 
lâzımdır, 

Dikkat nazarlarınıza arz etmek için, sizlere 
bir misal vereceğim. Bu hususu Diyarbakır mil
letvekili arkadanım gündem dışı olarak Meclis
te de konuşacak. 

Diyarbakır'da 21 milyonluk kredi dağıtıl
mış, - dikkat buyurunuz. - bunun 17 milyonu 36 
çiftçi ailesine, yani bu 86 aile efradı haddiza
tında soyadı itibarMe 19 aileden ibarettir, De
mek ki, dağıtılan 21 milyon zirai kredinin, 17 
milyonu 19 aileye verilmiş. Geri kalan 4 milyo
nu da, 150 bin köylüye verilmiş. Şimdi aradaki 
uçurumu görünüz. Bu hal ile Türk köylüsünü, 
Türk çiftçisini kalkındırabilir misiniz? Hakika
ten seçimler sırasında Türk köylüsünün karşı
sına çıkarken, «Ben kredi alamadım» diyen köy
lere çok rasladık. «7 bin lira vereceğim» dedi. 
Hükümet. Nerede? 500 lirayı bile alamıyor. Şu 

halde, bu kredi dağılımı yetersizdir. Çünkü, 
bunlarda elbette siyasî baskılar oluyor. Memur 
arkadaşlarımızı bu işten tenzih ederim Kimisi 
siyasî baskılara dayanır, kimisi dayanamaz... 
Kimisi yerinden kalkmasını bilir, kimisi dayana
maz. Ama, bunu kullanan arkadaşlarda hakka
niyet ölçülerinden çıkma hususunda kabahat 
vardır. Türkiye'yi yerine oturtmak için, bir hu
susa dikkat etmek lâzımdır. Ben, servetin kar
şısında değilim, servet düşmanı da değilim, ama 
almteri ile servetin kazanılması taraftarıyım. 
Bir gecede demir fiyatları ile zengin olanların 
karşısındayım. Servetini lâalettayin yerlerde 
veyip bitirmek halk tabakasını servet düşmanı 
haline getirebilir. Meselâ, Uludağ'a çıkarsınız, 
orada şunu oynadı falan dersiniz, öbür tarafta 
vakacak kömür bulamayan halk bunun serveti
ne düşman olur, Hakikî islâm felsefesinde, 
Müslüman zenginliğinde bu yoktur. Bu paraları 
muayven yerlere damıtmak, yerine sarf etmek 
lâzımdır. Şimdi, haddizatında siz, bu meseleler
den uzak olabildiğiniz için, Türkive'nin başına 
Plâketler getiriyorsunuz, getirmekte devam 
ediyorsunuz. Türkiye'yi eğer Türkiye yapacak
sak, müreffeh hale getireceksek, - ki, bu edebi-
vat lâfıdır. - eğer hakikaten kimseye muhtacet-
meyecek duruma getireceksek, eğer Atatürk 
felsefesini benimsedinizse, doğruluk felsefesini, 
fazilet felsefesini ve ahlâk felsefesini benimsedi-
nizse. bütün yan tesirlerin dışmda. kontrollü bir 
siraî krediye gitmek mecburiyetindesiniz 

Savın Bakan siz yoktunuz; ben kongrelere 
gittim. Oralarda halkın derdini dinledim Me-
pp1â. Milas'ta dağı lan ziraî krediler hakkında 
Bakanlığınıza vaki 15 suallik bir yazılı soru sor
dum. Bu banka müdürü kimler tarafından hi
maye edilmiş, müfettiş «alınsın» dediği halde, 
kimler tarafından yerinde bırakılmış? 

Traktör alınsın diye verilen krediler, trak
töre sarf edilmiş mi, edilmemiş mi? Bunlar hep 
meşkûktür. Protesto edildiği halde, tekrar on
lara kredi verilmiş midir, verilmemiş midir? 

önseçim endişesi ile nasıl kredi dağıtılmış
tır?.. Bunları sordum. Soruş tarihim 12 Tem
muz 1971. Maalesef bugüne kadar yazılı bir ce
vap alamadım. Şimdi siz, bilhassa Merkez Ban
kasının Umum Müdürlüğünü yapmış bir zat 
olarak buraya geldikten sonra, eğer Türkiye-
mizde politikacıların tesiri ile kredi vermekte 
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devam ederseniz, bu fakir milletin hali nice 
olacaktır? Beytülmala el uzatılma, diye buna 
derler. Meselâ, ben isterdim ki, Türkiye'de za
manımızda ahlâk ve fazilet kaidelerinin açıl
dığını görebilmek için, vicdanen müsterih ola
bilmemiz için Türkiye'nin 100 milyon lirasını 
dolandırmış ve Türkiye'den kaçmış bir Sellef-
yan'a kredilerin kimler tarafından ve nasıl ve
rildiğini, karşılığı olmadan ne hakla verildiğini, 
bunların mesulü var mı yok mu, ortaya çıksın. 
Esas tarafsız hükümetin yapacağı bu idi. Ben 
o zaman bu Hükümetin tarafsızlığma inanmam; 
yaran-ı bendegân hükümeti olmakta devam et
tiğini söylerim. Hâdiseleri, kötülükleri örtbas 
etmek için, aralarında oyun içinde oyun olan bir 
Hükümet olarak kabullenirim. Neden?.. Benim 
fakir milletimin, yani 35 milyon Türk köylüsü
nün, Türk halkının hakkı, hukukunun bir va
tandaşa 100 milyon şeklinde verilmesini benim 
vicdanım kabul etmez. Eğer Müslüman Türk 
Milleti bunu kabul ediyorsa, bu kürsüden söy
lüyorum, benim milletimin vicdanından şüp
helenirim ve bunu makul gören siyasîlerin vic
danından da şüphelenirim. 

Bir arkadaşımız bir noktaya temas etti. Bey
efendiler, gelir dağılımı kolay değil, istanbul 
daimî surette ticaret merkezi olursa, Anadolu 
halkını akın akın oraya gönderirseniz, Anado
lu'nun muhtelif yerlerinde ticaret merkezleri 
kurmazsanız, ithalât ve ihracat merkezleri tees
süs etmezse, bir yerde para teraküm eder. Gelir 
dağılımı meselesi, köylüye şu kadar düştü, fa
lan meselesi söz edebiyatında kalır. Yani, bun
lar rakam aldatmaları, siyasîlerin yetersiz pro
pagandalarıdır. 

Şimdi bir arkadaşım haksızlıkla bir nokta
ya temas etti. Türkiye'de ithalât ve ihracat reji
minde kredi tevzi edilirken namütenahi yolsuz
luklar vardır. Dolan alıp, ihracat yapmadığı 
halde, başkalarına satan insanlar vardır. Basi
retli ve âdil Hükümet, bunlan önleyen hükü
mettir. Türkiye'de bunu getirip, dalavere ile baş
kalarına milyonlan kazandıran Hükümet, Hükü
met değildir. Meselâ, Anadolu'da lâstik fabrikası 
var. Ben şimdiye kadar raslamamıştım, hem
şehrim bilir. Şimdi bu fabrika, hammaddesini 
İstanbul'dan alır. Arkadaşım haksızlıkla te
mas etti. Bu hammaddesini istanbul ithalâtçı 
tüccardan mı alması lâzım? Yoksa, fabrikasının 

kapasitesine göre, böylece bir kâğıt alıp, ken
disinin mi getirtmesi lâzım? Vicdanı olan in
sanlar, bunu getirtsin, der. Şu halde, bir De
ğerlendirme Müdürlüğü kurulmuştur, bu Mü
dürlük Ticaret Bakanlığının bünyesindedir ve 
haklı olanlara döviz tahsis etmiştir. Biraz ge
cikme olmuştur. Bu gibi yeniliklerde biraz ak
saklık olur; fakat buna göğüs gereceksiniz. Gö
ğüs germediğiniz takdirde, istanbul'un çıkar-
cılanna mütemadi surette dolarları tahsis ede
rek, onları zengin etme yoluna gidersiniz. O za
man Anadolu halkı fakir kalır ve orada ticarî 
merkezler meydana gelmez. Bir Erzurum, bir 
Kars, bir Van, Güney - Doğuda Gaziantep, 
Urfa sanayileşmiş olsa, ihracatta, ithalâtta yek
ta olmuş olsa, Orta - Anadolu'nun (Sivas'ı 
Kayseri'si ihracatta ve ithalâtta yekta olmuş 
olsa, siz o zaman Türkiye'de gelir dağılımını 
göreceksiniz. Türkiye'nin tarihî kuruluşunda 
böyleydi. Türkiye'nin tarihî kuruluşunu alt 
üst ettikten sonra, muayyen insanlara hizmet 
eder duruma geldiniz. Biz Müslüman Türk ev
lâdı olarak, bu çıkarcılann karşısındayız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
HÜ!SNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ah-

lâhlı, faziletli, dürüst, alın teri ile kazanan be
nim milletimin hepsinin zengin olmasını ve bir 
kilo kömür almak için didinmekten kurtulma
sını istemek mecburiyetindeyim. Yoksa, komü
nizmin karşısında «Ben milliyetçiyim» diyen in
sanlar gayrimillîdir ve komünistlere hizmet et
mekten kendilerini alıkoyamıyor demektir. 

Onun için, Ticaret Bakanlığının bünyesinde 
çok kıymetli insanlar vardır, Bakan da mesle
ğinde yetişmiş bir kişidir. Ben aktüel bir mese
leye temas ettim. Eğer buna bir çare bulurlar
sa, Türkiye'ye faydalı olmuş olurlar. Bulmala-
nnı temenni ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikeç-
ligil. 

Sayın Cemal Tarlan, buyurunuz efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Trakya bölgesindeki yağlı tohumlar koope

ratifleri, ayçiçeği ekicileri ve bu ayçiçeğini ya-
n mamul hale getiren imalâtçılar ile ilgili bir 
kısım konulara değinmek için söz almış bulu
nuyorum. 
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Hepiniz bilirsiniz, ayçiçeği; Türkiye için 
bilhassa son senelerde çok önemli bir bitki ha
lini almıştır. Zira, bilhassa ibu Sana, Vita gi
bi yağların iptidaî maddesinin mühim kısmını 
ayçiçeği teşkil etmektedir. Bu ayçiçeği zeriya-
tı, bilhassa Trakya bölgesinde son senelerde 
büyük gelişmeler kaydetmiştir. Nitekim, bir 
kaç sene evveline kadar 200 ilâ 250 bin ton ka
dar bulunan istihsal, son senelerde ve bilhassa 
1971 senesinde 400 bin tonu aşmış bulunmak
tadır. Bu arada, fiyatlarda aynı nispette artış 
kaydetmiştir. 

Ancak muhterem arkadaşlar, bu çoğalmaya 
ve fiyatlarda artışa rağmen, ayçiçeği ekicileri
nin ve yağlı tohumlar koopetiflerinin ve bunu 
yarı mamul hale getiren imalâthane sahipleri
nin henüz çözülmemiş bâzı sorunları vardır. 
Bendeniz şimdi bunları Sayın Ticaret Bakanına 
intikal ettirmek ve maruzatımın sonunda bâzı 
ricalarda da bulunmak suretiyle bir konuşma 
yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, ayçiçeği zeriyatı 
kolay bir ekicilik değildir. Pek tatbik edilme
mesine rağmen, hazırlanmış ve bekletilmiş top
rak ister, bol gübre ister ve kaliteli, vasıflı to
hum ister, dolayısiyle para ister. Ama yakınen 
biliyoruz, Trakya 'daki yağlı tohum ekicileri 
bunları kemaliyle karşılayacak maddî imkâna 
sahip değildirler. Eylül iptidasında ayçiçeği 
hasadına girilir; fakat o tarihte çiftçinin koo
peratif borçlarının tahsilâtına geçilir. 

1966 senesine kadar, Hükümetçe taban fiyat 
verilmemesi, mahsulün birden pazarlara dökül
mesi gibi sebeplerle, fiyatlar alıcı ve ekici aley
hine birtakım gelişmeler kaydederdi. 1966 se
nesinde Hükümet Trakya bölgesinde birtakım 
kooperatifler kurdu ve bunları Ziraat Bankası 
vasıtasiyle finanse etti ve müdahale alımları ya
pılmak suretiyle fiyatlarda bir istikrar sağlan
dı. 

Ancak, bugün dahi ayçiçeğinin istihsal saf
hasında ekicinin Hükümetten beklediği bâzı so
runları vardır. Bu da taban fiyat ve zamanın
da ilân işidir. Bu taban fiyat zamanında ilân 
ve tespit edilmediği takdirde, çiftçi bundan bü
yük ölçüde zarar görmektedir, Nitekim bu se
ne, 1971 senesinde fiyat tespiti ve miktarı ma
lum hâdiseler sebebiyle, vaktinde ilân edilme-
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diği için, biraz geciktiği için, çiftçi bumdan 
zarar görmüştür. Bunu Bakanlığın Genel Mü
dürlük elemanları yakınen bilirler. 

Bunu önlemek için şu tedbirleri almak çok 
mühimdir sayın arkadaşlarım; 

1. Bir kilo ayçiçeğinin istihsal masrafının 
ne olduğunun, daha doğrusu çiftçi tarafından 
kaça mal edilebildiğinin Bakanlıkça her sene 
vaktinde çok esaslı bir şekilde (Her sene şart
lar değişiyor) tespiti lâzım. 

2. Bu bilgiler derlendikten sonra, yani 
mahallinde yapılacak olan tetkikat neticesinde; 
çiftçi bir kiloyu bu kadar kuruşa yahut liraya 
malediyor, şeklindeki bilgiler tespit edildikten 
sonra, Hükümetçe taban fiyat derhal tespit 
edilip, henüz piyasa açılmadan, yani hasada gi
rilmeden ilânında sayılamıyacak kadar fayda 
vardır. 

ikinci mesele: Trakya bölgesinde muhtelif 
il ve ilçelerde kurulmuş yağlı tohumlar koope
ratifleri vardır. Bunlardan büyük bir kısmı 
(Ziraat Bankasının sayın yetkilileri bilirler) 
bir özel kanunla gereğince teşekkül etmiştir 
ve bunlar bir birliğe bağlanmış bulunmaktadır
lar. Ama halen Trakya'daki kooperatiflerden 
bir kısmı bu birliğe dâhil değildir. Yine, bu 
sözü edilen kanun gereğince Ziraat Bankası, 
bu kooperatiflere intikâl ettirilmek üzere, tah
sis ettiği krediyi birlik namına açmaktadır. 
Birlik de, kendisine bağlı olmıyan kooperatif
lere ya kredi vermemek (tatbikat böyle cere
yan ediyor) veya geciktirmek gibi bir yola git
mektedir. Bu hal tatbikatta birliğe dâhil olma
mış kooperatiflerle, Bakanlık ve Ziraat Ban
kası yetkilileri arasında kesin ve çeşitli sürtüş
melere sebebolmaktadır ve olmuştur. 

Bugüne kadarki uygulamada bu durumlara 
bir hal yolu bulunmuşsa da, meselenin yine ka
nunda bir değişiklik yapmak veya başka bir 
idarî tedbirle birliğe dahil olmayan kooperatif
lerin bu durumlarına bir vuzuh kazandırılma
sında ve kooperatif idarecilerinin de bu sıkın
tılı durumdan kurtarılmasında fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

3. Mahalli yağlı tohumlar kooperatiflerine 
intikalini sağlamak maksadiyle Ziraat Banka
sı Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 
kredilerde bazen gecikmeler olmakta ve bu hal 
derhal ayçiçeği piyasasına tesir icra ederek, fi
yatların süratle düşmesine sebebolmaktadır. 
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Aslında bu, biraz evvel tetmas ettiğim yağlı 
tohumlar birliği meselesinden doğmaktadır. 
Ziraat Bankası yetkililerinin bu husustaki çok 
anlayışlı ve müsamahalı hareket ve kararları 
sayesinde iş, her sene bir çıkmazdan az da olsa 
zararla kurtarılmaktadır. Ancak, mesele böy
le palyetif tedbirlerle değil, yine biraz evvel 
söylediğim gibi, kanunda bir tadilât yapmakla; 
ki en esaslı tedbir budur, bu işe kesin bir is
tikamet vermek icabeder. 

4. Muhterem arkadaşlarım, Trakya'da 
«Ekstraksiyon» denilen (yeni bir tabir) sana
yiin kuruluşundan evvel. (Biraz sonra izah ede
ceğim) ayçiçeği mahallî imalâthanelerde % 8 
fire bırakarak ezilmekte ve yarı mamul hale 
getirilımekteydi. Sözünü ettiğim bu ekstraksi
yon sanayii ve kurulan fabrikalar, (zannediyo
rum iki tanedir) çiçeği yüzde yüz ezmektedir. 
Halen bu iki fabrika da büyük kapasitelidir 
ve günde 500 bin ton ezmektedir. Bu sanayi 
geçileceğinin söz edildiği tarihlerde, Trakya 
bölgesinde 100 e yakın imalâthane sahiplerinin 
durumları düşünülerek, teşebbüsün bunlarla 
birlikte ve meselâ Trakya'da bütün imalâtçıla
rı içine alan bir anonim şirketle ele alınması 
keyfiyeti üzerinde durulmuş ve bu durum ilgi
lilere de intikâl ettirilmişti. Şimdi, işin dedi
kodu tarafına geçmeden, Sayın Bakanımıza 
şu soruları sormak istiyorum. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
CEMÂL TASLAN (Devamla) — Topluyo

rum Sayın Başkanım. 
Trakya bölgesinde ekstraksiyon sanayii ku

rulurken, bu bölgede diğer mahallî imalatçıla
rın, yani fabrikaların kapasiteleri büyük oldu
ğuna ve bu sanayi kurulduktan sonra rekabet 
edemeyeceklerine göre, bunların ne gibi sorun
larla karşı karsıya kalacakları ve tedibrie-rinin 
ne olacağ". hususunda yapılmış her hangi bir 
çalışma var mıdır? 

Bu hususta Devlet Planlama Teşkilâtıyla te
masa geçilmiş inidir? Devlet Planlama Teşkila
tındaki tatbikat nasıl sürdürülmüştür, sorusuy
la iktifa ederek, ister şimdi, isterlerse bilâhara 
cevaplarını lütfetmelerini kendilerinden rica 
ediyorum, 

Bencisi!.'3 su noktaya önemle dikkati çekmek 
istiyorum: Sayın Bakan bu mevzuu emniyetli 
bir seklide enine boyuna ve derinliuıesine tetki-

v/ ^ : J ve aşerme eğilirlerse, ki, böyle ola-
< 0 <ı ta.u AJ ediyorum, altından asgarî mâ-

1 rvd.j İL malâteı çoğunluğunun gelecekle
re il at karıp derecesini ve nedenlerini mey-

ua-.a e-I:a-\.,-i5 olacaklardır, Takdir kendile-
ri-ıo aittir. 

1972 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesinin mil
letimiz için hayırlı olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cemal 
fT".T»"î"--T 
A. İAJİ. Xclı : A . 

Sayın Faruk Kmaytürk, buyurun efendim. 
Saat 18,27. 

•ö, FARUK KINAYTÜSK (Burdur) — Sa
yın Balkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, 
Sayın Bakan, kıymetli Bakanlık erkânı ve Ba
kanlığa bağlı teşekküllerin sayın elemanları; 

Sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıy
la selâmlarım. 

Bugün planlar devresinde Ticaret Bakanlı-
ğmm Türkiye ekonomisine, maliyesine ve hat
ta hrs 'rana hayat ve hareket veren büyük 
önemi ve ağırkğı aşikârdır. 

Bakanlığın faaliyetleri, memleketimizin bü
yüt; çoğunluğunun çalışma ve geçim sahası olan 
siraî ve sanayi sektörlerindedir. Bu sektörler
di çalışan insanların üretici vasfının artırılması, 
üretimin artması, üretilen malların ucuza mal 
edilmesi ve kaliteli olması faktörler gerçek
leştirildiği takdirde, Ticaretimizin içte ve dışta 
rahatlıkla pazar bulacağı ve değer fiyatına sa
tılacağı aşikârdır. 

Üzülerek ifade etmek zorundayız ki, Ticaret 
Bakanlığımız kendisine verilen eleman ve teş
kilât noksanlığı ve nakit imkânsızlığı sebebiy
le, bu anaunsurları hakkiyle yerine getireme
mektedir. Ticaretimizin lehimize tecellisi için 
üretici, çiftçi, küçük büyük sanayici kimselerin 
aldığın? ucuza, sattığını değeri fiyata satması 
lâzımdır. Bunun için de üretilen malların ma
liyetinin düşürülmesi imkânları aranmalıdır. 
Üreticinin daha ucuza üretebilmesi, üretmey> 
arftıraıak için kullandığı vasıtaların üretici 
ye daha ucuza mlal edilmesi şarttır. Ziraî 
üreticilerin kullandığı traktör, su motoru, 
su pompası, alet ve edevatı ile güilbre, akar
yakıt ve diğer malzemelerinin ve de ayrıca 
'.sanayicinin de aynı şekilde torna, freze tez
gâhının ve bu giibi istihsali artıraicak araç ve 
gereçlerin eline ucuza mal olmalsı lâzımdır. 
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ikinci olarak; üretimin artması, maliyetin 
düşmesi, kalitenin yükseltilmesi için ziraat
çımızın, sanatkânımaizın, sanayicimizin millî 
•banka kredilerimizle yeterli miktarda teçhiz 
©dilmesi msdburiiyeti cardır- Kendilerine ve
rilen yetersiz maddî imkânlarıyla ve gayri-
kâfi teşkilât içerisinde faydalı olmaya §alî-
şan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Toprak 
'Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi 
kurumların faaliyetlerini takdirle ifade etmek 
borcumuzdur. 

Ziraat Bankasının muhtelif senelerdeki zi
raî kredilerine göz atarsak : 1968 da 4 mil
yar 412 milyon lira; 1967 de 5 milyar 160 mil
yon lira, 1988 de 6 milyar 924 milyon lira, 
1969 da 8 millyar 789 milyon lira, 1970 de 10 
cmiDyar 36 milyon lira, 1971 programına göre, 
henüz re'alize edilmemekle beraJber,12 milyar 
180 milyon lira ve 1972 yılınıaı da tahmini 14 
milyar küsur lira olacağı ifade edilmektedir. 
Ziraat Bankaımızın günden gfüns artan ziraî 
kredileri ve bilhassa köylümüze karsı yap~ 
mıiş olduğu hizmetleri tekrar huauırunuızda arz 
ederken, başta kıymetli Genel Müdüre ve bü
tün 791 teşkilâtı ile Genel Müdürlüğündeki 
yetkili personellere ve değerli milidiranlara 
memlekete verdikleri hikmetten dolayı şükran 
Iborcumu ifade etmek isterim. 

Aynıca, rekabet şartlarımın gerçeMe§taıesini 
hedef alan ticaret politikamızın işlenmesi, 
hürriyet içerisinde planlı kalkınma devresin
de malî ve ekonomik denklik, ekonomimizde 
kaynaklan daralmayan bir gelir artışı sağ
lamak, harcamaları, plan ve program hedefle
rine göre yönetmek anaprenföiltoolmalıdır. 

'Diğer kuruluşlardan Halk Bankasının da 
720 şuihesiyîe birlikte ve başta değerli Ge
nel Müdürü ve bütün mlMiran ve personeliyle 
küçük sanatkârımıza, küçük esnafımıza ve kü
çük sanayicimize gösterdiği hizmetleri de yine 
takdirle ifade etmek borcumuzdur. 

Hemen biz parlamenterlerin diyebilirim ki, 
Ticaret BiaJkanlığınnn bu teşkilâtlarına uğra
madığımız günler yoktur. Binaenaleyh, ken
dilerinin güler yüzleriyle bize hizmet vermek 
için çırpındıklarını bizzat müşahede etmekte
yiz. Bu bakımdan bu bankamızı, Ziraat Banka
mızı olduğu gibi, güçlendirmenin yerinde olaca
ğı kanaatindeyim. 

Et ve Balık Kurumuna gelince : Bu millî 
müessese kuruluşundan beri memleketin et 
davasını halletmek için çalışmaktadır. Bir he
kim olarak ifade etmek isterim ki, proteinli be
sin maddelerini fahiş fiyatlara yükselttirmeden, 
zararına dahi olarak çalışması yine başta Genel 
Müdürü ve teşkilâtı ile gözlerimizin önündedir. 
Yine kendilerine de şükran borcumuz vardır. 
Bu münasebetle felâket görmüş bir bölgenin 
temsilcisi olarak Sayın Bakanımdan ve Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve teşkilâtın
dan bir istirhamda bulunacağım. Burdur et 
kombinası planlamadan geçmiş, arsası alınmış, 
projeleri yapılmış, geçen sene dışardan getiril
mesi gereken makinelerin bir kısmı getirilmiş; 
fakat bir türlü inşaatına başlanamamıştır. Bu 
sene aldığım bilgiye göre, yine inşaat için büt
çeye yatırım konmuş; fakat yeterli olmadığı ka
nısındayım. Ümidederim ki, Genel Müdürlük 
bir aktarma ile bu inşaatı kısa zamanda ihale 
edecektir. Bunun İhalesi ile Ankara'ya 4,5 - 5 
saatte gelinebilen ve besiciliğin gelişmiş bulun
duğu bu bölgenin buranın dahi et ihtiyacmı 
karşılayacak şekilde besiciliğe cevap vereceği 
kanısındayız. Ayrıca, Antalya, izmir bölgeleri
ni de besleyecektir. Son yapılan etütler karşı
sında kapasitesinin de 2 misli olduğu anlaşıl
mıştır. Çünkü bu bölgemde besicilik hakikaten 
İlerlemiştir. Şeker fabrikasının olması ve küs
penin kurutulması ile yem sanayii de ele alın
mak üzeredir. Binaenaleyh, burada süratle et 
kombinasının yapılması, et sıkıntımıza büyük 
ölçüde faydalı olacaktır. Biran evvel başlanıl
masını istirham edeceğim. 

Bu münasebetle Et ve Balık Kurumunun bir 
sıkıntısını belirtmek isterim. Bilhassa Hükü
metten ve Sayın Ticaret Bakanımızdan bu İş 
üzerine eğilmesini ve Millî Savunmadaki Et ve 
Balık Kurumu alacaklarının biran evvel tahsili
nin gereğini istirham edeceğim. Eğer Sayın Ba
kan arkadaşımız ve Hükümet Başkanı da bu 
işin üzerine eğilirse Et ve Balık Kurumunun sı
kıntısı giderilir ve Millî Savunmadaki alacak
ları tahsil edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, vaktiniz do
luyor. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir iki dakikanızı istirham ede
ceğim. 
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Toprak Mahsulleri Ofisine gelince : Buranın 
da hububat üzerinde yürüttüğü politikası mü
himdir. Bu teşkilâtımıza da şükranlarımızı ifa
de etmek borcumuzdur. Toprak Mahsulleri Ofi
sine şunu ifade etmek isteriz ki, bu memlekete 
senelerce ziraat memleketi denilmiştir; fakat 
her sene dışardan buğday ithal etmişizdir. Ama, 
ne bahtiyarlıktır ki, az da olsa, bu sene ihraca
ta başlamak bizim ziraatçi memleketi olduğu
muzu artık müjdelemeye başlamıştır. 

Rakamlara bakacak olursak : 1969 yılında 
550 816 ton buğday ithal etmişiz ve 312 120 758 
lira vermişiz. Yine 1969 senesinde Mısır'dan 
13 986 ton pirinç ithal etmişiz ve 22 858 228 lira 
vermişiz. 

1970 yılındaki buğday ithalâtımız ise 760 140 
ton olup, 445 680 930 lira vermişiz. Yine 1970 
yılmda İtalya'dan 10 028 ton un ithal etmişiz ve 
11 012 766 lira vermişiz. 1970 yılında Mısır'dan 
13 000 ton pirinç ithal etmişiz ve 23 131 760 lira 
vermişiz Bu pirinçlerin ithali ile memleketteki 
pirinç sıkıntısı önlenmiştir. Toprak Mahsulleri 
Ofisi büyük bir vazife yapmıştır. Bu yönden de 
kend's;ni tebrik etmek yerinde olur. 

1971 yılında 602 235 ton buğday ithal etmi
şiz, 661 461 285 Tl. sı vermişiz. Bunun biraz faz
la olması devalüasyondandır. 

1972 yılında ise, biraz evvel ifade ettiğim 
gibi şimdiden 100 bin ton buğday ihracından 
96 376 500 Tl. sı ve 30 bin ton da arpa ihracın
dan 22 897 994 lira döviz getirmişiz. Binaen
aleyh bu gösteriyor ki, artık karma ekonomide 
tarım reformundan ziyade, ziraî reformda müş
terek olarak sulama, gübreleme ve traktör ih
tiyacı sağlandığı zaman, artık hiç şüphe edilme
sin ki, Türkiye'nin buğday almayacağı ortada 
görülmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu münasebetle bir noktaya daha değinece

ğim. Buğdayda ihracatı çoğaltmak için, buğday 
tüketimini azaltmak lâzımdır. Muhtelif bakan
lıkların bütçelerinde buna işaret ettim, bir iki 
kelime ile de Ticaret Bakanlığında işaret etmek 
isterim. 

Sayın Bakan arkadaşımızın da bu işe eğile
ceğine kaaniim. Çünkü, büyük bir ekonomik 
teşkilâtımız olan Merkez Bankasının başından 

gelen bu arkadaşımızdan büyük işler beklemek
teyim. 

Buğday tüketiminin azalması tedbirlerinden 
birincisi olarak, buğday içine başka bir ürünün 
ikâmesini düşünmek mecburiyeti vardır. Bunun 
zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geçmiştir. Mese
lâ, patatesi dörtte bir nispetinde ekmeğe kat
mak mümkündür. Ekmeğe % 20 patates ve 
% 4 - 5 şeker konması buğdayın dörtte bir nis
petinde azalmasını temin edecektir. Böylece, 
100 gramlık ekmeğin 75 gramı buğday unu ve 
25 gramı patates olacaktır. Halen piyasaya arz 
edilen normal büyüklükteki ekmeklerimize, yu
karda izah ettiğim gerçekler karşısında, kısa 
zamanda patates ve şeker konulması mutlak lâ
zımdır. Bu münasebetle hemen şunu ifade ede
yim ki, ekmeğe şeker koymak şeker hastalarına 
zarar vermeyecektir. Bunu, tekrardan kaçına
rak burada izah etmiyorum. Geçen sene ve ev
velki sene Sanayi ve Sağlık bakanlıkları bütçe
lerinde yeteri kadar izah ettim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Me

rak eden arkadaşlarım varsa, işaret ettiğim ba
kanlık bütçelerinde bunları okuyabilirler. 

Sözlerime son verirken bir - iki temennimi de 
Sayın Bakandan istirham ederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

1. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynak
larını artırmak ve çiftçiye yeterli ikrazatta bu
lunmak maksadıyle, bu kooperatiflere mevduat 
kabul etme yetkisi taşıyan kanun tasarısının 
Meclislere verilmiş olduğu malumdur. Biran 
evvel kanunlaşması gerçekleşmelidir. 

2. iç piyasada sunî fiyat artmalarını önle
yici arz ve talep dengesini sağlayacak ekonomik 
tedbirlerin alınması lüzumludur. Bu münasebet
le bir kırtasiyeci arkadaşımın küçük bir notu
nu izah edeceğim: 

BAŞKAN — Çok rica ederim, vaktinizi ge
çirdiniz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bir 
dakika Sayın Başkanım, bir dakika. 

Muhterem arkadaşlar, Çekoslovakya'dan kır
tasiyeci arkadaşlarımız kalem ithal ediyorlar. 
İthalâtçılarımız da bunu «grosa» diye adlandırı
yorlar. içinde 140 tane kalem bulunuyormuş. 
Buna benzer diğerlerini değerlendirin. Bu gro
salar 30 liraya gelirken, devalüasyondan sonra 
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80 liraya gelmeye başlamış ve bugün 400 liraya 
gülmediğini söylüyorlar. Hattâ ithalâtçı; para-
kendeci arkadaşa demiş ki, «Sizde varsa» «gro
sa biz 400 liraya alırız,» Bundan şu çıkıyor: Ev
velâ üretilen yerdeki faturaların kontrolü ve 
bir de toptancının fiyatlarının kontrolü gerekir. 
Sayın Bakan arkadaşımızın bir konuşmasını te
levizyonda dinledim. Arz ve talep buyurdular. 
Doğrudur. Çok ara ederseniz ucuzluk vardır. 
Ama, bir de pahalılığı enlemek için mutlak üre
ticide ve toptancıda çıkışın kontrolü ve fatu
raların da kontrolü şarttır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

Muhterem Heyetinize 3 ncü dileğim: Burdur ve 
Bingöl zelzelesinde Hükümetin karariyle bütün 
memurlar 9 aylıklarını aldılar. Ziraat Bankası 
ile Emlâk ve Kredi Bankası memurları almadı
lar, Onlar da gece gündüz çalışarak bir memur 
olarak bu ezikliğin de içindeler. Binaenaleyh, Sa
yın Bakan arkadaşımın, zelzele olan bölgelerde
ki Ziraat Bankası ve Emlâk ve Kredi Bankası 
memurlarına 9 aylık birikmişlerini mutlak ver
dirmesi lâzımdır. Emlâk ve Kredi Bankasını, il
gili bakanlık bütçesinde de işaret ettim. Bun
ların mutlak verdirilmesi lâzım. Arkadaşlar hu
zursuzluk içinde çalışmaktadırlar. Çünkü, bu 
zelzele felâketinde birçok problemleri oldu, 
sıkıntıları oldu, borca girdiler, evlerini naklet
tiler, eşyaları hara'boldu. Bu gerçek gözönüne alı
nırsa, bu arkadaşları da huzur içinde çalıştır
mak işin bu 9 aylıkların verilmesinin mutlak 
icabettiğini işaret eder, beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz için Yüce Senatoya ve bütün he
yetinize, değerli bakanlık erkânına saygılar su
nar ; bütçenin aziz milletimize, memleketimize ve 
Ticaret Bakanlığına hayırlı olmasını temenni 
eder, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
türk. 

Teşekkür ederiz Sayın Kınay-

Yeterlik önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tie-ret Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterli üye 

konuşmuş, konu aydınlanmıştır, 
Kifayetin oylanmasını saygılarımla arz ede

rim. 
Gaziantep 

ibrahim Tevfik Kutlar' 

ZıL^lh SCTDPJJ (IrÂa:as) — Sayın Başkan 
i*.'.'cylıjnc': kenvjmak ihtiyerum, 

LîiîP*'Î :ÎT - Lf endim, yeterlik önergesini 
oyk.dcaı.an önce çim;,; belirtmek isterim. Ye-
l:,,llr". "nerjîji sondan da kapsar. Yalnız iki ar
kada r::':7 -iorı sormak için müracaatta bıılıın-
r:::<bı:'ıv. ü:-dior da, Sayın Hüseyin öztiirk ve 

,-w7.„ 

erendi1^. 
îS-\ 'diîTGöl 

(.'--'•-;) — Sayın Başkan, soru 
vjl ctr,:ek suretiyle oylatsanız? 

Takrirde böyle bir kayıt yok 

(Muş) — Biz şifahî olarak arz 

H\]'zL-r-.ı3 — Efendim, gelmh takrir var, 
t.ık ı ? oylayacağım, 

:.";.k:':.'.i oyların'/:; a:-: ediyorum. Kabul eden
le. •.. Jta\d ^-d-dyenlsr.. Xabııl edilmiştir. 

B/LIIİ G9YDAI-! ;::da:aş) — önerge aley-
1\-XLC:• kor-;- ıa talebim vardı. 

2.? TİT" — £);;/. ,ad:m efendim. Oyladım 
rf':::.':iı.".# zr.-:: cl:lc:_iı.-j Sayın Boydan. Ben sıra-
n's Hn rdrazda bulunuyorsunuz zannettim. 
'U-x,i?.. aleyhinde kom^mak için sc-3 verirdim, 

Çi "-"-di c"c-n/_i:"\ "-:y?n bakana soru soracak 
".i -;- il "alv>i v?r demektir. Yalnız, son söz, 
:"•] ;::a ':::!: nan arkada? kimse ona verilecektir. 

Ses sırası, Ticaret Bakanı Sayın Haim Ta-
Id'mmdur. Buyurunuz Sayın Bakan. 

îiöABET BAKANI NAîM TALÛ — Sayın 
Balkan. muhterem senatörler; 

Ticaret Bakanbğmı deruhte ettikten sonra 
ilk defa huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
münasebetle Eiyaset üivamnı ve muhterem se
natörleri hürmetle selâmlarım. 

Bu. arada, muhtelif senatörler konuşmaları 
sırasında sahsım, hakkında ve gerekse Bakanlı
ğım VÖ ona bağlı tevekküllerin mensupları hak
lımda mültefit ve teşvikkâr ifadeler kullandı
lar. Bu münasebetle de kendilerine şükranlarımı 
arz ederim. 

Muhtelif konuşmacılar birtakım temenni ve 
tekliflerde bulundular. Bu temenni ve teklifle
ri ehemmiyetle not ettik. Esasen büyük bir kıs
mı ile aynen mutabık bulunmaktayız. Bu müna
sebetle ifade buyuruları bu temennilere temas 
etmiyeceğim, yalnız aynı görüşte olduğumuzu 
ifade ile yetineceğim. 
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Sayın Pırıltı, yaş sebze ve meyve meselesine \ 
temas etmek sureti ile depolama ve frigorifik 1 
kamyonlar meselesine temas buyurdular. 

Mühim olduğu için br, noktaya ben de temas 
etmek istiyorum. Bu, münhasıran bir kamyon 
almak veya treyler almak meselesi değildir. Bu, 
bir zincirleme olaydır, yani bir taraftan kam
yonlar, treylerler alacaksınız, bir taraftan depo
lama yapacaksınız ve bir zincir teşkil edecek
siniz ve bu suretle mesele çok daha kolay ve ra
hat hale gelecektir. Bu istikametteki çalışma
larımız oldukça ilerlemiştir. Bir taraftan özel 
sektör kuruluşlarına ithal imkânları t anmış bu
lunuyoruz, teşvik tedbirleri getirilmiştir; aynca, 
Dünya Bankası ile yapılacak olan anlaşma sü
ratle ilerlemektedir. Bu işlerin tamamlanması 
kısa bir zaman içinde olacaktır. Yaş sebze ve 
nıeyva ve diğer ihracatımızın bu sayede büyük 
çapta artacağı ümidindeyiz. 

Yine Sayın Pırıltı, büyük mağazalar meşa
lesine temas ettiler. 

Her halde hatırlayacaksınız, ben de bu me
sele üzerinde Bakankğa çeldiğim ilk günden be
ri temaslar yapmaktayım ve yalnız temasla kal
mamaktayım, Bakanlığımda bir teşkilât kurul
muştur, bu meselenin üzerinde çakılmaktadır, 
Ayrıca, Odalar Birliği ile ve diğer alâkalılarla 
yakın temas halinde bu meseleler üzerinde gö
rüşmeler yaptık. Ümit ediyoruz ki, çok kısa bir 
zamanda büyük mağazaların açılması ve mev
cutlarının ıslahı tahakkuk edecek ve bu suretle 
uzun senelerden beri temenni edilen, malların 
üreticiden tüketiciye suhuletle ve kolaylıkla in
tikal etmesi meselesi halledilmiş olacaktır. 

Yine Sayın Pırıltı, gübre ithalâtına ve gübre 
temini meselesine temas ettiler. 

Esas itibariyle haklıdırlar. Gübre meselesin
de zaman zaman ve belki bugün de aksaklıklar 
mevcuttur. Bu aksaklıkların giderilmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. Temennimiz, bundan 
sonraki senelerde ve bu senenin ihtiyacını da 
süratle karşılamak suretiyle bu aksaklıkların 
bertaraf edilmesidir. 

Yine Sayın Pırıltı, arazi edindirme kredileri
nin durdurulmuş olmasına temas etmiş bulunu
yorlar. 

Mühim olduğu için arz ediyorum. Teşkilâta, 
arazi edindirme kredi taleplerinin istisnasız in
celenmesi hususunda talimat verilmiş bulun
maktadır. 

Bu arada gerek 'Bayın Pırıltı ve gerekse di
ğer sayın konuşmacılar et meselesine ve sığır 
ihracatının durdurulmuş olması meselesine te
mas buyurdular. 

Bakanlığa gsldiğim günlerde et meselesi ol
dukça ehemmiyet arz eden bir hâdise olarak 
karşımıza çıktı ve yine öğrendiğime göre, uzun 
zamandan beri bunun ürerinde çalışılmakta 
imiş, et meselesinin halledilmesi için. Tabiî, he
men ifade etmek lâzımdır ki, et meselesi, kısa 
ve uzun vadeli olarak düşünülmesi lâzım gelen 
bir husustur. Yani sunu kastediyorum; bakan
kğa bağladığım saman Ankara'da had safhada, 
diğer bazı şehirlerde de oldukça kuvvetli şekil
de hissedilen bir et sıkıntısı mevcut idi. Bunu 
r ailen halletmek zaruretine inanarak, bir seri 
tndbirler aldık ve bunlardan bir tanesi de, can
lı sığır ihracatının durdurulması idi. Zannedi
yorum; takiir tabiî sislerin ve efkârı umumi-
yenindir, bir miktar muvaffak olduk ve kısa 
bir devrede et sıkıntısı oldukça tahfif edilmiş 
bir hale geldi. 

Bu mesele ile ilgili olarak, bunun ihracatı 
meselesinde tenkitleri o'an arkadaşlarımız da 
oldu, k-bincl.e konuşan arkadaşlarınız da oldu. 
Esas itibariyle biz şu görüşteyiz : Biz ihracatı
nı* zı attırmak i-?in her türlü tedbiri alacağız ve 
buna et de dâhildir. Ancak, canlı sığır ihracatı 
üzerinde durmak lâzımdır zannediyorum, Çün
kü, ifade edildiği gibi, sığır miktarında öyle 
fazla bir artış yok, belki de eksilme mevcuttur. 
Bunun yerine et ihracı meselesini ele almak lâ
zımdır. Uzun vadeli tedbirler bittabiî getirile
cektir. 

Sayın Sarlıcalı, Teşkilât Kanununun mevcut 
olmadığından bahsettiler. 

Bunu ben. eskimiş bir Teşkilât Kanunu şek
linde anladım. Hakikaten Bakanlık Teşkilât Ka
nunu çok eski bir kanundur ve yenilenmesi lâ
zımdır. Bakanlığımızda bu mevzuda evvelden 
beri devam edegelen çalışmalar olduğunu öğ
rendim. Biz de tekrardan meseleyi ele aldık ve 
ümit ediyoruz ki, çok kısa bir zamanda Bakan
lık Teşkilât Kanununu Parlâmentoya sevk ede
ceğiz, Bu suretle yine ümit ediyorum ki Bakan
lık, vazifelerini daha iyi bir şekilde yapar hale 
gelecektir. Çünkü, başka konuşmacılar da te
mas ettiler, Ticaret Bakanlığı hakikaten mü
him bir Bakanlıktır ve bence isim mühim değil-
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dir; fakat bir ekonomi bakanlığı anlayışı içinde 
çalışması lâzımdır, bu şekilde teşhiz edilmelidir. 
Temennim ve ümidim, Ticaret Bakanlığını lâyık 
olduğu yere çıkartacak, o hizmet imkânına ka
vuşturacak çalışmalar yapılacak ve bu kanun 
sevk edildikten sonra da çalışmalar durmaya
caktır. Çünkü, yine takdir edersiniz ki; kanun 
yapmak mühim olmakla beraber, en iyi kanun
lardan bir netice alınmadığı da her zaman için 
malûmdur. Ona göre teşkilâtlanmak lâzımdır. 
Bakanlığımız bu anlayışın içine girmiş bulun
maktadır. 

Mühim olduğu için temas ediyorum; bu ara
da bir sayın konuşmacı «işçi dövizlerinin iyi 
kullanılması şarttır» şeklinde bir ifade kullan
dılar. 

Bunu daha evvel de ifade etmiştim. Bu hu
susta yanlış bir anlayış vardır, bu bakımdan 
temas etmek isterim. Bizim memleketimize ge
len dövizlerin hepsi, malûm olduğu veçhile, Ma
liye Bakanlığına niyabeten Merkez Bankasının 
elinde bulunmaktadır. Bütün dövizlerin hepsi 
oraya gelir ve orası bir pota halindedir. Bunun 
içerisine ihracat dövizleri de dâhildir, gayet ta
biî işçilerin getirdiği dövizler de dâhildir ve 
diğer görünmeyen kalemlerden gelen dövizler 
de dâhildir. 

Ve yine bilindiği ü^ere bir planlı devrede
yiz. Planımızı yapmışız, demişiz ki; şu kadar 
milyon doları hammadde için kullanacağız, şu 
kadarını yatırım için kullanacağız, şu kadarını 
da (gayet cüz'idir) istihlâk maddelerine tahsis 
edeceğiz... Binaenaleyh, işçi dövizlerinin kötü 
kullanıldığı şeklindeki ifade katiyen doğru ola
maz. Çünkü münhasıran bütün dövizler, yalnız 
işçi dövizleri değil, bütün dövizler plan hedefle
ri dâhilinde istimal edilmektedir. Binaenaleyh, 
işçi dövizlerinin kötü kullanıdığı şeklinde bir 
şey söylenemez, olsa olsa, mevcut dövizleri kö
tü kullanıyorsunuz, diye birşey denilebilir ki, o 
takdirde planımız vardır, plana göre hareket 
ediyoruz; olsa olsa plânın yanlış olduğu tenki-
dedilebilir. Aksi takdirde, bunun dışında kötü 
kullanmadan bahsetmeye imkân yoktur. Bunu 
böylece kabul etmek lâzımdır zannediyorum. 

Bir konuşmacı ihracatın artırılması için ted
birler alınmalıdır, şeklinde ifade kullandılar. 

Biz Bakanlığa geldikten sonra, malumları 
veçhile, ithalât rejimini ilân ettik. Şu inanç içe

risindeyiz ki, ithalâtımız oldukça kolay bir şe
kilde yürümektedir, önümüzdeki birkaç gün 
zarfında ihracat rejimi de ilân edilecektir. Bu 
rejimde de ihracatımızın daha suhuletle yürü
mesi için mühim tedbirler getireceğiz ve bu su
retle ihracatımızın artmasına yardımcı olacağı
mızı ümidetmekteyîz. 

Yine bu arada, bir sayın senatör, «Bankalar 
sanayileşme çabamıza yardımcı olmalıdır» şek
linde bir ifade kullandı. 

Esasen, daha evvel de müteaddit defalar 
ifade ettik, bankaların kredilerinin oldukça bü
yük bir nispeti sanayi kredilerine gitmektedir. 
Ancak, zannediyorum çok yakın bir samanda 
bir tedbir daha getireceğiz ve bu getireceğimiz 
tedbir ile bankalar kredilerinin büyük bir kıs
mını bu sahaya ayırabileceklerinden büyük bir 
kısmı orta vadeli ve teşvik edilen yatırımlara 
tahsis edilmiş olacalrtır. Getireceğimiz diğer 
tedbirlerle beraber, biraz sonra arz edeceğim, 
bu büyük bir enstrüman olacaktır ve yine bir 
arkadaşımızın, «daha durgunluk ortadan kalk
mamıştır» şeklindeki tereddüdü bu suretle zan
nediyorum ortadan kalkacaktır. Aslında bir 
durgunluk yoktur, bir çekingenlik hâlâ devam 
etmektedir. Fakat bunu en kısa zamanda orta
dan kaldıracağız. 

Sayın Baysoy, bu Bakanlık, Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanlığı iken, niçin Ticaret Bakanlığı 
haline geldi ve birleşti» diye sordular. 

Bunun, biraz evvel işaret ettiğim husus ile 
cevaplanmış olduğunu zannediyorum. Ticaret 
Bakanlığının bir ekonomi bakanlığı şeklinde ça
lışması lâzımdır. İhracat ve ithalât muamelele
rini istihsalden, pazarlamadan ayırmanıza im
kân yoktur, ihracat muamelesinin ta en ucunda 
ihtihsal vardır, yani istihsalden başlar, gübrele
meden başlar. Bütün bunların organizeli bir şe
kilde ayarlanması lâzımdır. Yani bunu parçala
mak suretiyle meseleyi halletmemize imkân 
yoktur. Bu bakımdan, daha doğru görüldüğü 
için birleştirilmiştir ve daha iyi netice alınaca
ğını ümidetmekteyiz. 

Bu arada evvelki tatbikata temas etmek su
retiyle, «Genel Sekreterlik kayıt işleri mi yapa
cak?» şeklinde bir ifade kullandılar. 

Aslında benden evvelki bakan zamanında 
kurulmuş olan teşkilât, yani Dış Ekonomik iliş
kiler Bakanlığının eski Dış Ticaret Dairesi Teş-
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kilâtı güzel kurulmuş bir teşkilâttır. Oradaki 
arkadaşlarımla gayet güzel çalışmaktadırlar ve 
münhasıran bir kayıt işlemi şeklinde ifade et
meye imkân yoktur çalışmalarını. Bilâkis gayet 
geniş, teferruatlı bütün meseleleri ele alır şekll-
de çalışmaktadırlar. Bunu sarahaten ifade et
mek isterim. 

Ticaret ataşeliği meselesi mühimdir. Esasen 
bunu daha evvel de ifade etmiştim. Tamim ya
pılmıştır, ayrıca yeni bir çalışma içerisine de 
girmiş bulunuyoruz. Dış ataşelerimizi, ihracat
çılarımıza ve orada işi olan bütün vatandaşla
rımıza hizmet edecek bir anlayış içine sokaca
ğız. 

ihracat sigortası fevkalâde mühimdir, ele 
alınmıştır. Ümldediyoruz ki, kısa samanda hal
ledeceğiz. 

Yine ifade ettim muhtelif vesilelerle. Koope
ratifçiliğe büyük ehemmiyet vermekteyiz, Bu 
husustaki çalışmalarımız oldukça yeterlidir, 
ama daha fazla bu mesele üzerine gitmek sure
tiyle kooperatifleşmeyi geliştireceğiz. 

Bu arada Sayın Dikeçligil, ziraî kredilerden 
bahsettiler ve Milas'taki bir mesele doîayısiyle 
cevap alamadıklarını ifade ettiler. Benim bildi-

• ğime göre, ben yazıyı İmzaladım, her halde al
mış olmaları lâzımdır. Belki bir yerde gecikme 
vardır. Yazılı cevabı gönderilmiştir. 

Şellefyan meselesine temas ettiler. Bu da 
müfettişlerce tetkik edilmektedir, bir netice 
alındığında gayet tabiî alâkalılara bildirilecek
tir. Fakat, bu arada niçin olduğunu anlayama
dığım bir şekilde partizanlık meselesine temas 
ettiler. Ben, politikadan gelmediğim için bu şe
kildeki mütalâalara cevap vermek istemem, ama 
tahmin ediyorum ki, mütalaaları beni iyi tanıma
masından ileri gelmektedir. 

Sayın Tarlan'm temas ettiği hususa, müsaa
de ederlerse yazılı olarak cevap vereceğim, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, suallere gerekir
se yazılı da cevap verilebilir efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALU (Devam
la) — Burdur Et Kombinası hakkındaki suale 
de yazılı olarak cevap vereceğim. 

Bu suretle temas etmek istediğim noktaların 
büyük bir kısmına temas etmiş bulunuyorum. 
Sözlerimi bitirmeden evvel bir hususa nihaî ola
rak temas etmek İsterim. O da şudur; 

Muhtelif konuşmacılar fiyat hareketlerine, 
ekonomide bir çekingenlik olduğuna temas etti

ler ve ekonominin içinde bulunduğu çıkmazdan 
kurtulması» şeklinde ifadeler kulandılar. Şu
nu sarahaten ifade etmek isterim ki, Türk eko
nomisi sağlam bir ekonomidir ve istikbale bü
yük bir ümitle bakmamak için hiçbir sebep 
mevcut değildir. Bugün, elimizde uzun seneler
den beri göremediğimiz bir döviz mevcudu var
dır. Bunun yanında, yatırımları ve ihracatı teş
vik etmek bakımından gerekli teşvik tedbirle
rini en kısa zamanda Meclislere sevk edeceğiz, 
ümidedeılz ki, yardımlarınızla bunlar çıkacak
tır. Bu iki mesele; yani döviz var, teşvik tedbir
leri getirilecektir. ' 

Üçüncü mesele, iç finansman meselesidir. Bu 
iç finansman meselesini de zannediyorum ki, en 
iyi şekilde halletme imkânını bulmuş vaziyette
yiz. Bunu, zamanı gelince açıklayacağım. Bu 
suretle bu üç elemanın birleşmesi neticesinde 
yatırımlar büyük bir hızla artacaktır. 

Fiyatlar esasen; daha evvel da arz etmiştim, 
artış hızını kaybetmiş ve müstakar bir hale gel
miş durumdadır. Alacağımız tedbirler, yanlış 
olmadığı ve istikrarı korumak için zarurî olan 
tedbirler olduğu müddetçe, 1972 senesinde istik
rarın korunması için hiçbir sebep mevcut değil
dir. Bunu müteaddit defalar ifade ettim, yine 
ediyorum, 1972 senesinde istikrar korunacaktır 
ve 1973 - 1974 - 1975 senelerinin kalkınma hızı
nın teminat altına alınması için gerekli yatırım
lar da yapılacaktır. Bütün bunları bir araya 
getirdiğimin zaman Türk ekonomisine ümitle 
bakmamak için hiçbir sebep yoktur. Bu, he
pimize düşen bir vazifedir, yeter ki, muhtelif 
vesilelerle ekonomiyi bozacak hareket ve ifade
lerden bir nebze kaçınalım. Çünkü, ekonomi, 
ne kadar mükemmel planlar yaparsanız yapın, 
ne kadar mükemmel tedbir alırsanız alın, nihaî 
olarak 35 milyonun tutumlarının netice olarak 
tezahür eder. 

Alacağınız karar çok doğru olsa dahi, bunun 
yanlış anlatılması, yanlış söylenmesi veya mev-
cudolmayan bazı meselelerin ortaya atılması bir 
kütlenin bir anda hareketlerini başka istikamete 
götürür ve ekonomide tahmin etmeyeceğiniz ne
ticeleri ortaya çıkarır. Bu bakımdan, hareket
lerimize, sözlerimize dikkat ettiğimiz takdirde, 
Türk ekonomisinin iyi bir şekilde inkişaf etme
mesi için hiçbir sebep yoktur. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bir dakikanızı rica edeceğim. 

Bayın öztürk, buyurunuz, sualinizi sorunuz, 
HtbEYİN ÖSTÜEK (Sivas) — Sayın Baş

kamın, Sayın Bakandan birkaç sorum var. Ar
kadaşlarım değinmiş olsalardı belki sormaya
caktım. 

- Türk ekonomisi, döviz sıkıntısını gidermiş, 
813 milyon dolar döv iz rezervi sağlanmış gözük
mektedir. Bunu ne kadarı işçi dövizi ve ne ka
darı ihracat - ithalât fazlalığından, yani diğer 
gelir kaynaklarından elde edilmiştir. Bu birin
cisi. 

İkincisi, İ971 yılında dış ticaret açığımız var 
mıdır, varsa miktarı ne kadardır? 

Üçüncüsü, piyasada karşılıksız para var mı
dır'; varsa miktarı nedir? Bunun arz ve talebe, 
hayat pahalılığına etkisi olmuş mudur? 

Dördüncüsü, bankalarımızın ikramiye ve ha
di ya karşılığında harcadıkları paralar, memle
ketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelti
lecek şekilde Bankalar Kanununda bir değişik
lik düşünülmekte mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Yazılı 
da olabilir, 

TİCARET BAKANİ NAİM TALÛ (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim özür dilerim, suallerinizi not etme
dim, aklımda kalanları derhal cevaplandırmak 
isterim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İsterseniz 
ben s -?3 okuyayım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürk. ica-
bederse zatiâlinize söz veririm. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCAEET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Efendim, evvelâ sekisyüz küsur milyon 
dolarlık rezervimizin ne kadarı ihracat dövizin
den, ne kadarı işçi dövizinden gelmiştir, şeklin
de kir sual tevcih buyurdunuz. Daha evvel de 
ifade ettiğim üzere, bütün dövizler Merkez 
Bankasında toplanır, bir kota halindedir. Bina
enaleyh. teşekkül etmiş bir rezervin ne kadarı
nın şu dövizden, ne kadarının bu dövizden gel
miş olması şeklinde bir ifade kullanmaya imkân 
yoktur. Olsa olsa sualinizi, muayyen bir devre 
zarfında, yani bir sene içinde hangi kaynaklar
dan döviz gelmiştir, hangi kaynaklara döviz tah-
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i sis edilmiştir, şeklinde anlamak imkânı mevcut
tur. Eğer sualiniz bu ise.... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — işçi döviz
leri bir gün Türkiye'ye girmediği zaman, bizim 
döviz kaynaklarımız ne durumda olacaktır? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Hayhay, onu da arz edeyim efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Kar
şılıklı konuşuyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dikkat, ediyorum. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Arz ettiğim, gibi, mevcut bir rezervin 
muayyen bir tarihte ne şekilde teşekkül ettiği 
şeklinde bir sual mevcııdoîamaz. Çünkü, bu 
ıız:ın senelerden beri gelen birtakım rakamların 
girip çıkmasının muhassalasıdır. Ancak, bir 
devre olarak aldığınız zaman, sualiniz varidola-
biiir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir yıl için. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Evet bir yıl için. 
Bv. sene (Daha evvel ifade edilmişti) işçi dö

vizlerinden 471 milyon dolarlık serbest döviz 
g-rişi olmuştur. Ayrıca, yine ifade edildiği üze
re, 676 milyonluk fiilî ihracat yapılmış ve bu
nun döviz girişi de; şu anda rakam yanımda 
yok, bilâhara arz ederim, zannediyorum 680 mil
yon civarındadır. Girişler bunlardır. Buna 
ilâve olarak görünmeyen kalemlerden, ve sair 
kaynaklardan döviz gelmiştir. Yine bunun kar
şılığı olarak, birtakım sarfiyat yapılmıştır, itha
lât ve görünmeyen kalemler için. Bunun neti
cesinde, sene başında 455 milyon dolar olan re-
zervlmiz bu suretle yükselmiş ve 800 milyon do
lara çıkmış bulunmaktadır. 

Eğer lüzum, görürseniz, elimizde kayıtlar sa
rahaten mevcuttur, (şu anda yanımda yok) 
bütün detayları ile bu malumatı gayet tabiî size 
verebilirim. 

İkinci sorunuzu lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Kısa olsun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1971 yılın

da dış ticaret açığı var mı, varsa miktarı nedir? 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — I97İ yılında dış ticaret açığımız vardır. 
Zannediyorum ifade edilmişti!', yani şu mânada 
ifade edilmiştir; ihracat rakamı söylenmiştir, it-
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halat rakamı söylenmiştir, Aradaki farkı aldı
ğınız takdirde, ticaret açığı meydana çıkar. 

ithalâtımız; İ 088 000 000 dolar, ihracatı
mız 676 000 000 dolar. Binaenaleyh fark, 412 
milyon dolardır. Bu, ticaret açığıdır. Madem 
ki sordunuz, o zaman temas etmek zarureti var
dır. Ticaret açığı meselesini iyi anlamak lâzım
dır. Yani, şu manada iyi anlamak lâzımdır. 
Biz planlı bir devredeyiz. Daha evvelden ne 
kadar açık vereceğimizi tespit ediyor ve bilerek 
bı- açıkları yapıyoruz. Yani bizim memleketi
mizde bir seneden diğer seneye ticaret açığı 
azalmıştır veya çoğalmıştır şeklinde bir mütalaa 
serdetmek suretiyle ekonominin sidiğini anla
maya imkân yoktur. Bu, ancak serbest ekono
mide mevzubahis olabilir. Bizde tam bir ithalât 
kontrolü vardır. Bu bakımdan meydana gelen 
açıklar, evvelden tespit edilen açıklardır. Onun 
büyümesi veya küçülmesi bir şey ifade etmez. 

HÜSEYİN ÖZT'ÜEK (Sivas) - - Piyasada 
karşılıksız para var mıdır, varsa bunun miktarı 
nedir? Arz ve talebin değişmesini etkilemiş mi
dir, hayat pahalılığına etkisi olmuş mudur? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, Divan üyesi Divana yardımcı olmuyor. 

BAŞKAN — Efendim, bsn ne yapayım, yani? 
Şimdiye kadar tatbik edilen usul böyle. 

HÜ3EYİN öuTÜEE (Sivas) — Sor- sor
mayacak mıyız? 

Oturduğun yerden konuşma kalk da konuş. 
SABAHATTİN GRHON (Giresun) — Di

van üyesi. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Soru soru

lacak tabiî. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı gö

rüşmeyelim. 
HÜSEYİN OZTÜB.S (Sivas) — Oraya söy

leyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onları da sustururum efendim. 
Sualinizi tevcih buyurun, sinirlenmeyin. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Devam
la) — Efendim, «Piyasada karşılıksız para var 
mıdır?» şeklindeki bir sualin, zannediyorum ye
rinde olmaması icabeder. Çünkü, piyasaya yeni 
para çıkarma salâhiyeti Merkez Bankasına ve
rilmiştir. Merkez Bankası Kanununda hangi 
esaslar dahilinde kredi açılacağı ve emisyon 
yapılacağı gösterilmiştir. Karşılıksız para diye 
bir gey mevzuubahis değildir. 
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BAŞKAN — Saym östürkçine buyurun efen
dim. 

j Jdd" İIT üZTÜİYI (Sivas) — Saym Baş-
": •/" " r- d.alaria dglii Lir sorum var. 

i ^ d i A N - - Bitmedi mi? Affedersiniz, bu
yurun. 

HÜSEYÎ1Ş ÖETÎÎRSL (Sivas) — Bankala-
rımı^ ikraudye ve hediyelerle sarf ettikleri pa-
ralarıu memleket kalkınmasında, sanayide veya 
ekonomide, çeşitli alanlarda Bankalar Kanunun
da yapılacak bir değişiklikle bu sahalara sarf 
edilmesi imkânı var mıdır? 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Efendim, bankaların dağıtacakları ikra
miyeler, Ijîork?3 Bankasının Banka Meclisinin 
akveağı karar ve bir teklif üzerine Bankalar 
Kurulu karar? ile tespit edilmektedir. Bu ba
kımdan gayet tabiî her türlü karar almak müm
kündür. Ancak; bu meseleyi de şöyle mütalaa 
etmek fendir. Bankalar bu nevi masrafları 
rdçln yapıyorlar? Bu nevi masrafları mevduat 
toplamak için yapıyorlar. Bu nevi masraflar 
yapılmaz ise ve mevduat düşer ise, acaba ekono
miye dana fasla fayda mı sağlamış olacaksınız? 
3u hususu düşünmenizi, istirham ederim. 

Bâ.dEÂN — Buyurunuz Sayın öztürkçine. 
IIİ7AT ÖZTÜEKÖİHE (İstanbul) — Saym 

lOaşkanırn. Ticaret Bakanlığının son almış ol
duğu bir kararla pamuk ihracatını tahdit edici 
bir durum hâsıl olmuştur. Bu durum, pamuk 
müstahsili aleyhine cereyan etmiyor mu? 

Bu durum Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
gaciş dönemindeki pamuk ihracatına mani olmu-
3'ör mu? Birincisi bu, 

ikincisi, kısa vadeli çevirme kredileri mev
cuttur. Bu çevirme kredileri kuşu yetiştiricikj-
rine niçin verilmemektedir? 

BAŞKAN — Ne yetiştiricisi efendim? 
RİFAT ÜSÜJBEÇİHE (istanbul) — Kuzu, 
BAŞKAN —• Evet. 
EidAT öZTÜBİigiNE (istanbul) — Bir 

kuzu doğumu anından itibaren 4 ay müddetle 
beslendiğinde millî ekonomimize senelik en aşa
ğı,.. 

IJAÇ'" Adi — Lir fen efendim, izahatı sonraya 
ak" j.!-•?, efen "im. Yanı konuşma yapmıyor-
, u . ciddim -,er:Iudyür,> buyurdunuz, Şimdi 
"" ; -" J>kav ' '." i <• iallrd^; cevap versinler. Ta-
—.amr. d?1 i... mi efendim. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ta
mam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam

la) — Pamuk ihracının durdurulması şeklinde 
alınmış bir karar mevcut değildir. Ancak, 
stokların sonuna yaklaşmış olmamız sebebiyle 
ve dahildeki fabrikalarımızın ihtiyacının karşı-
lanabilmesini teminen pamuk ihracatı kontrol 
altına alınmış, yani lisansa tabi tutulmuştur. 
Müracaatler is'af edilmekte ve ihracat devam 
etmektedir. Sadece, yaptığımız yakın bir kont-
roldan ibarettir. Bunu yapmadığımız takdirde 
ve pamuklar biran içinde, süratli bir şekilde de
mek daha doğru, ihraç edildiği takdirde ileride 
bir pamuk ithalâtı yoluna gitmemek için bu 
tedbiri almış bulunuyoruz, yoksa pamuk ihracı 
durdurulmamıştır, devam etmektedir ve edecek
tir. 

BAŞKAN — Efendim, burada önemli olan 
husus şu: Pamuk müstahsili bundan zarar gö
rüyor mu, görmüyor mu? Onu soruyorlar. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Pamuk müstahsilinin bundan zarar gör
mesi için bir sebep yoktur, çünkü ihraç edeceği
miz; pamuğu son damlasına kadar ihraç edeceğiz. 
Binaenaleyh, zarar diye bir şey mevzubahis de
ğildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, ikinci sualin 
cevabını da lütfediniz efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — İkinci sualin cevabını yazılı olarak vere
yim, çünkü tetkik etmem lâzım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
(Şiddetli alkışlar) 

Sayın Salim Hazerdağlı, son söz. Buyurunuz 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Ticaret Bakanının tatminkâr konuş
malarından sonra ben bir iki dileğimi, küçük 
bir şikâyetimi, temennimi ve teşekkürlerimi arz 
etmek için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağılımında
ki adaletsizlik, bilhassa tarım kredilerindeki 
adaletsizlikten şikâyet eder dururuz. Tarım kre
dilerinin dağılımındaki adaletsizliği, tabandaki 
toprak düzenindeki adaletsizlikte, düzensizlikte 

aramak lâzımdır Bundan dolayı Tarım Bakan
lığını, kredi tevzii yapanları kınamaktansa, geç
miş iktidarlar zamanında tabanda toprak düze
nini yapmayanları kınamak daha doğru olur. 
Bu itibarla Sayın Bakanlıktan, tarımdaki kredi 
dağılımının adaletsizliğini plan hedeflerine gö
re önlemesini istirham ediyorum ve bu arada 
bir istatistik! bilgi verip de vakit geçirmek iste
miyorum. Sadece, kontrollü kredinin, tarımdaki 
bu kredi dağılımındaki adaletsizliği gideren 
bellibaşlı faktör olduğunu, üstelik tarıma veri
len kredilerin, tüketime kullanılacak yerde, ha
kikî gerçek tüketime kullanılmasının en iyi yol 
olduğunu görmüş bir arkadaşınız olarak bu uy
gulamanın, bu kontrollü kredinin uygulaması
nın bütün memlekete yaygın hale getirilmesini 
istirham etmek istiyorum. 

Ben, bir örnek olarak kendi memleketim 
olan Elâzığ'dan bahsetmek istiyorum. 6 - 7 sene
dir kontrollü kredi bizde tatbik ediliyor Muh
terem arkadaşlarım, bu, Elâzığ'da tarımın çeh
resini değiştirdi. Güzide bir banka müdürü de 
isabet etti, kontrollü kredi ile Elâzığ'ın çehre
sini değiştirmek imkânını buldu ve bu suretle 
kontrollü kredi Elâzığ'ın kalkınmasına çok yar
dım etti. 

Muhterem arkadaşlarım, kontrollü kredi 
bundan önce 17 ilde tatbik ediliyordu; fakat 
son rakamlar hakkında bilgim yok. Bunun bü
tün yurda yayılmasını ve kredi dedikodusunun 
da bu suretle ortadan kaldırılmasını temenni et
mekteyim, 

Arkadaşlarım, kalkınma planları kooperatif
leri teşvik etmevi öngörmektedir. «Türkiye'nin 
kurtulması kooperatifçiliğe bağlıdır» divoruz. 
Batıda kooperatifçiliğin iyi örneklerini, kalkın
malarını örnek olarak memleketimize vermek is
tivanız. Kalkınmış memleketlerden Holân^a'da 
«Kooperatif Holânda'nın Allah'ıdır» denirken, 
bizim memlekette nedence bu kooperatifcilik 
meselesi, bir türlü geliştirilemedi. Bunun belli
başlı sebebi; burada Ticaret Bakanlığından 
şikâyetlerimi arz edeceğim) Ticaret Bakanlığı
nın kontrol, teftiş, murakabe işini gereği gibi 
yapmamasıdır. Suiistimalleri önlemek teftiş ve 
murakabe ile olur. Örneğin, kurulmuş koopera
tiflerin birçoğu suiistimallerle malûl olduğu 
için, halk kooperatifleşmeye yanaşmamaktadır. 
Bir Eîmacılık Kooperatifi kuruldu suiistimal-
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îer, bir tavukçuluk için TAVKO Birlik diye bir 
kooperatif kuruldu, burada da türlü suiistimal
ler, dedikodular oldu. Ticaret Bakanlığı müfet
tişlerini göndermiş; bir yıldan beri hâlâ müfet
tişlerin raporlarından bir sonuç alınamadığı şi
kâyet konusudur, Tavukçuluk son zamanlarda 
•memleketimizde güzel bir üretim haline gelmiş
tir. Bu işlerde halkın yese düşmemesi, halkın bu 
işleri geliştirmesi için Tarım Bakanlığının bu 
işi bir disiplin altına alması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doluyor. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti

yor Sayın Başkanım. Vaktim dolmadı her halde, 
daha 2 - 3 dakikam olması lâzım. 

BAŞKAN — Doldu demedim efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) - Do

luyor diyorsunuz. 
BAŞKAN — Ona güre.. 
İSALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ar

kadaşlarım, şu kısa zaman içerisinde hayvan
cılık kredilerinden baJhsetmek istiyorum. 

Et fiyatlarının artmasından Türkiye'de şi
kâyet edilip durulmaktadır; fakat et fiyat-
3.anâin artması yem fiyatlarından ileri gel
mektedir. Bugün Türkiye'de; hatta memleke
timden bahsederek söyleyeyim, Elâzığ'da bir 
kilo kepek böyle kârlı senebrde belki 100 
kuruşun üstünde satılmaktadır. Eskiciliği teş
vik etmek lanın geliyor, memlekete döviz 
.geliyor diyoruz. Bu konuda, hayvan3ilık kre
dilerine Ticaret Bakanlığının büyük önsm 
"verme&ini istirham ediyorum. Besiciliği teşvik 
için besi ahırları için hasırladıkları projelerde 
işin daha derinliğine inmek suretiyle, memle
ketin iklim şartlarına göre daha iyi projeler 
meydana getirmesini istirham ediyoruıs. Bir za
manlar kredi verirken tavam açık besi ahırı 
yaparsanız kredi vereceğiz dediler- Memle
kette bu tutunamadı arkadaşlarım. E, şimdi 
projeler iyi değil, iyi tetkik edilmemiş, ahşap 
tavan yapılıyor, birkaç senede çürayüp gidi
yor, millî servet berhava oluyor. Beton tavan 
yapılıyor, o da sihlhî olmuyor, damla yapı
ya:*, hayvan besiciliğine elverişli olmuyor. Be
sicilik Türkiye'nin; Doğu - Anadolu'nun en 
önsmli konusudur; bu, et sıkıntısının önüne 
geçecektir, memlekete büyük döviz kaynağı 
olacaktır. 

(Muhterem arkadaşlarım, bir iftihar vesile
sini arz edeceğim, bu arada et komfbiîialari

na da teşekkür edeceğim. Gerdekten, Gü
ney - Doğu Anadolu'da Urf a'da, Elâzığ'da Enzu-
rum et komlbinaları bu yıl memleketimizle büyük 
dövizler sağlamışlardır. Sadece, Elâızığ'a günde 
30 bin dolar, Erzurum'a günde 30 bin dolar, 
Kuveyt'e hayvan ihracatı yapılmak suretiyle 
döviz gelmektedir. Ben geçen ğün burada yap
tığım konuşmada «Dloğu Anadolu'nun ikinci 
bir petrolü hayvancılıktır» dedim, işte Ku
veyt'e sevk ettiğimiz hayvanlara mukabil yal
nız Kuveyt'ten bu 2 kombinaya günde 1 mil
yon liraya yakın para akmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, işte bu, başka bir surette Ku
veyt'in petrolünün Türkiye'ye akmaisıdır. Bu 
itibarla, buna çok önem vermek lâzımdır. Bu, 
geçmiş zamanlarda iyi kullanılamamıştır. Bu 
işe ook önem verilmesini istirham ediyorum. 

Bir iki kelime ile de, arkadaşlarımızın 
bahsettikleri ihracatın geliştirilmesi konulsuna 
dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan bah
settikleri; ihracatın geliştirilmesi bu yıl Dış 
Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca alınan ted
birlerle düzene girmiştir, ihracatımız daraltıl-
mamıştır; daraltılmışsa döviz kaçakçılığı ve yol
suzluklar daraltılmıştır, dediler. Evet, bunlar 
daraltılmıştır. Bir örnek vereceğim muhterem 
arkadaşlarım. Meselâ ihracat yapan birisi gel
di; «Ben falan memlekete falan şeyi ihracede-
ceğim. 130 kuruştan fiyat buldum, bunu 130 ku
ruştan Almanya'ya sevk edeyim» dedi. Dış Eko
nomik ilişkiler Bakanlığı, fiyatları Ticaret Oda
larından alıp, fiks fiyatları tespit etti; «Hayır 
bunu 130 kuruşa ihracedemezsin, bunun Al
manya'da 180 kuruşa piyasası var.» dedi. Bunu 
130 kuruşa sevk edecek olan adam, oraya ger
çekte 180 kuruşa satıyordu ve 50 kuruşluk far
kı da Almanya"daki falan bankada döviz kaçağı 
olarak biriktirebiliyordu. Bunlar önlendi muhte
rem arkadaşlarım. Ben dış ticaret konusunda Sa
yın Bakanın alacağı tedbirler, Bakanlığın alaca
ğı tedbirler üzerinde durmuyorum; fakat bü
yük yolsuzluklar önlenmiştir ve bu surette dö
viz rezervlerimizde artış olmuştur. Onun için, 
bizim, dış ticaret daralmıştır, şu olmuştur bu ol
muştur, alınan tedbir yetersizdir, diye şikâyet 
etmeye hakkımız yok. iftihar etmemiz, de ha iyi 
tedbirler alınmasını istememiz ve temenni et-

; memiz gerekmektedir. Bu suretle, geçmiş Birin
ci Nihat Erim Hükümeti zamanında Dış Ekono-
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mik ilişkiler Bakanlığının veya plânlamanın al
mış olduğu tedbirlerle birtakım döviz kaçakçı
lıkları, yolsuzluklar, vurgunculuklar önlenmiş
tir. Bundan dolayı onları tebrik ederim. 

Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ede
rim. Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hazer-
dağlı. 

Maddelere ve bölümlere geçiyoruz efendim. 
Bölümleri okutuyorum: 

B - TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

( A l ) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 68 108 111 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 750 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 67 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 995 727 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A 2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 857 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 Sosyal transferler 212 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 749 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Bütçenin memleketimize, milletimize ve men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederiz. 

C - VALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Ç - GELİR BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ve Gelirler 
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

ilgililer yerlerini alsınlar efendim. 
Grubları adına söz alan üyeleri arz ediyo

rum. Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
Etem Karakapıcı, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Necip Mirkelâmoğlu, Adalet Par
tisi Grubu adına Osman Gümüşoğlu, Millî Bir
lik Grubu adına Suphi Karaman, Kontenjan 
Grubu adına Fahri Korutürk. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkanım, bendeniz grub adına 
konuşacaktım. 

BAŞKAN — Zatıâliniz misiniz? Peki efen
dim, Sayın Mehmet izmen konuşacak. 

özür dilerim efendim, yanlış olmuş, 
Sayın Bakan... Yerlerinde. Komisyon... Ye

rinde. 
Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ka

rakapıcı, buyurunuz efendim. Saat : 17,30 

M. G. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ETEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Muhterem Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi görüşül
mektedir. Millî Güven Partisi Senato Grubu 
adına bazı dilek ve temennilerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Yü
ce Senatoyu saygıyle selâmlarım, 

Devlet hayatında Maliye Bakanlığının öne
mi ve fonksiyonu her gün biraz daha 
artmaktadır. Bizde ayrıca bir ekonomi ba
kanlığı olmadığından Maliye Bakanlığı ma-
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lî ve ekonomik sorunların büyük bir kıs
anını yüklenmiştir. Bu zaruretin işi ise, bün
yesinde mevcut ve çok iyi yetişmiş elemanların 
bulunması ile başarılmaktadır. Bütçenin gerek 
tümü üzerindeki konuşmalarımızda ve gerekse 
sözcü arkadaşlarımın diğer bütçeler vesilesi ile 
söyledikleri hususları tekrar etmeyi lüzumlu 
görmüyoruz. Millî Güven Partisinin ötedenberi 
ele aldığı birkaç konuyu bütçe münasebeti ile 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yetkili arkadaşları
mız her sene bütçeler vesilesi ile Maliye Bakan
lığı Gelirler Genel Müdürlüğünün bünyesinin 
güçlendirilmesi, vergi dairelerinin daha iyi iş
ler hale getirilmesi, Bütçe Umum Müdürlüğü
nün geniş teşkilâtında bir revizyon yapılması, 
teftiş işlerinin çok önemle takibedilmesi ve mu
rakabenin müessir hale getirilmesi konularını 
defaatle söylemişlerdir; ama her yeni bütçede, 
bunların ya hiç ele alınmadığı veyahut da çok 
az itibar gördüğünü müşahede etmekteyiz. 

Genel Muhasebe Kanununun önlenmesini 
ihale Kanunun büyük israflara yol açtığı 
cihetle düzeltilmesini, sermaye piyasasının te
şebbüslere yarayacak borunun çıkarılmasını da 
ısrarla biz istemekteyiz. 

Devlet Yatırım Bankasının gayesine uygun 
bir şekilde işlemesini, Emekli Sandığının ge
leceğinden en ufak bir endişenin kalmayacak 
şekilde durumunun açıklığa kavuşturulmasını 
lüzumlu görüyoruz, 

Bu arada, iki senelik tatbikatı sonunda 
birçok haksız ve adaletsiz yönleri olduğu an
laşılan ve memurlarımız arasında halen bitme
yen şikâyetlere konu olan Personel Kanununu 
da düzeltmeye kendimizi mecbur görmekteyiz. 
(Maliye Bakanlığınca da kadro işlerinin muhak
kak bir düzene sokulması şarttır. Her bakanlık, 
Maliye Bakanlığını intilbaklardaki aksaklık
lardan sorumlu görmektedir. Personel istihda
mının günümüzün şartlarına göre köklü bir 
programa bağlanmasına bilhassa itina edilmesi
ni rica ediyoruz. Bunun geleceğimiz için esas 
bir şart olduğuna inanmaktayız. 

Mulhterem arkadaşlar, vergiler konusuna da 
değinmek istiyorum, Millî Güven Partisinin ver
gi konusunda ne kadar hassas davrandığı ma
lumunuzdur. 1972 Bütçe banun tasarısı, meclis
lere sevkedilen vergi kanunlarının getireceği 

gelire göre hesaplanmıştır. Bunlar henüz Mec
lis Komisyonundan çıkmamıştır. Müzakerele
rin seyrinden anlaşıldığına göre, bu vergiler
den beklenen geliri sağlayamayacağı, büyük bir 
kısmının değişikliğe uğrayacağı anlaşılmak
tadır.. Bunun sonunda esasen milyarlarca açık 
bulunan bütçe daha da açık verecektir. 

Bir diğer konu: Geçen yıl kabul ettiğiniz 
ve önümüzdeki Mart başından itibaren yürür
lüğe girecek Emlâk Vergisi Kanunudur. Bütün 
memleketi ilgilendiren ve milyarlarca mükelle
fi hedef tutan bu verginin uygulanması için ne 
ölçüde bir hazırlık yapıldığını bilmiyoruz. Kal
dı ki; bu kanunun bazı hükümlerinin işler ha
le gelmesi amacıyle Meclise getirilmiş olan 
tasarı henüz kanunlaşmış değildir. 

Sayın arkadaşlar, yeni finansman kanunla
rı memleketimizde büyük ölçüde huzursuzluk
lar yaratmıştır, özel teşebbüs kesiminde ve ti
caret hayatında büyük tepkileri olan bu ver
gilerin ağırlığım bir senenin bütçesine yük
lemek yanlıştır. Geçmiş yılların malî ve ekono
mik hatalarını bir kalemde düzeltmeye kalk
mak esasen mümkün de değildir. 

Malî denge vergisinin uygulanması yine bü
yük haksızlık yaratacaktır. Tasarruf bonosu
nun yerini alacak olan malî denge vergisinin 
% 3 ü aşmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Kurumlar Vergisi de sanayi ve turizm yatı
rımlarını teşvik etmek yerine onları köstekli-
y e çektir. Gayrimenkul tedavülü durmuştur, 
Büyük alım - satımlar ve hele inşaat sektörü 
durgunluk içindedir. Stopaj yolu ile vergi öde
yen hizmet erbabı ise bu vergilerle ezilecek
tir. Vergiden kaçmak imkânını bulamayan na
muslu mükellefler veya kurumlar, gerçek ya
tırımcılar, anonim şirketler ağır darbe yiyecek
lerdir. 

Vergi İdaresini ıslah edecek yerde, her sene 
büfcça ile birlikte yani vergiler getirilmesi yolu 
terkedilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı büt
çesi üzerinde görüşülürken, bütçeyi uygulayı
cı bir Bakanlık olarak bazı görüşlerimizi bu
rada tekrar etmek istiyoruz. 

Bütçenin istikrara kavuşması, ağır vergilere 
başvurulmaması, Hazinenin zarara girmemesi 
için Bütçe - Plan Komisyonunun aldığı bütçe
nin tümü üzerindeki % 10 blokaj kararına Ma-

fc> 
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liye Bakanlığı muhakkak uymalıdır. Sayın Ma
liye Bakanı bunu Komisyonda kabul etmiş, 
Umumi Heyette de taraftar olduğunu beyan 
etmiştir. Ancak, mevcut Vergi Komisyonunda 
iki gün evvel Gelirler Genel Müdürü, bütçede 
tasarruf yapılamayacağı ve bütçe Karma Ko
misyonunun kararının uygulanamayacağını be
lirtmiştir. Böylece bir çelişki ortaya çıkmıştır. 
Şimdi Maliye aBkanı, burada bu c/c 10 blokajı 
tatbik edip etmeyeceğini kesin olarak açıkla
malıdır. Kanaatimizce bu karara uyması mec
buriyeti vardır. 

Değerli arkadaşlar, yukarda da bahsettiği
miz gibi, Millî Güven Partisi yapıcı vasfı ile ve 
memleket menfaatine olan yoldan hareket ede
rek malî ve ekonomik sıkıntının giderilmesine 
samimî olarak katkıda bulunmak istemekte
dir. Devletin her sene artan cari masraflarını 
karşılamak için tasarruf yoluna gidilmeden ve 
bazı kaynakları ele almadan yeni bir vergi de
metinin meclislere getirilmesi yanlıştır. Maliye 
Bakanlığı bilhassa cari masraflardan; döşeme, 
nakil vasıtaları israfını önlemek, lüzumsuz kad
rolara yeni tâyinler yapılmaması yolunda kesin 
ve kararlı olmalıdır. Bu konuyu, Hükümetin 
azamî tasarrufa riayet etmesi gerektiğini, büt
çenin tümü üzerindeki görüşlerimizde açıkla
mıştık. Bilâhara şahsı adına söz alan A. P. li 
bir sayın arkadaş Millî Güven Partisinin bu yol
daki çabasını memnuniyetle karşıladığını, kal
ben buna katıldığını beyan ettikten sonra, 
hangi dallarda neyin tasarruf edileceğinin 
söylenmediğini beyan buyurmuştu. Elbette hak
lıdır. Kendisine teşekkür ederim. Bütçe - Plan 
Komisyonu müzakerelerinde bu hususlar di
le getirildiği gibi, Millî Güven Partisi Mecli
se bir araştırma önergesi vererek bu konunun 
etrafı ile araştırılmasını istemiştir. Bu öner
genin sonucu alınırsa, herkesin bildiği israf 
yolları ortaya çıkacak ve açıklığa kavuşacak
tır. Biz isteriz ki; hükümetler bundan evvel ge
rekli tasarruf yoluna girmiş olsun. Bundan 
başka da çare göremiyoruz. Hükümetin tatbi
katta tasarruf içinde bulunduğunu vatanlaş-
larımız bilmekle Hükümete, idareye güven 
duyguları artacaktır. 

Burada bir hususa değinmeden geçemi-
yeceğim. Maliye Bakanlığının bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında Bütçe Karma Komisyo-

j nunda Maliye Bakanlığının geçen seneki büt
çesine, «Mefruşat alımları» bölümüne 10 mil
yon lira konmuş olduğunu, bunun senesi için
de uygulandığını, yani harcandığını, buna rağ
men 1972 yılı Bütçesinde de aynı farkla 10 mil
yon lira mefruşat alımları parası konulduğu
nu hayretle gördük. Tabiatı ile komisyon bu 
ödeneği kaldırdı. Bunu söylemekle bir zihniye
te işaret etmek istiyorum. Maliye Bakanlığı, 
Başbakanlıktan başlayarak, diğer bakanlık
ların da azamî tasarrufa riayet ettiklerini tat
bikatı ile ispat etmek mecburiyetindedir. O 
halde yine tekrar edeceğiz. Tasarrufa riayet 
edilmesi şartı ile bu arada müessir bir idarî re
form yapılmak şartı ile ve bütçenin mahalline 
sarfedilmesi ve vergi ıslahına giderek bazı kay
nakların harekete getirilmesi, % 10 blokajı 
zedelemeden bütçenin tatbik edilmesi ve diğer 
önemli mevzuatın uygulanması ile de memleke
ti malî ve ekonomik bir sıkıntıya düşürmek
ten kurtarmak mümkündür. 

Sevgili arkadaşlarım, sözümü burada bitirir
ken, bu düşünce ve kanaatle Maliye Bakanlığı 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, uy
gulamacılara candan başarı dilerken, Yüce 
Senatoyu Millî Güven Partisi adına saygıla
rımla selâmlarım efendim. (Millî Güven Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
kaya, 

Sayın Mirkelâmoğîu.,. Yoklar. Sayın Gümüş-
oğlu... Yoklar. Saym Karaman... Yoklar. Sayın 
îzmen... Buradalar.. 

Kontenjan Grubu adına Sayın Izmen, bu
yurunuz efendim. Saat : 17,43 

KONTENJAN GRUBU ADINA MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
önemli gördüğümüz bazı konular üzerinde 
Kontenjan Grubunun görüş ve dileklerini arz 
edeceğim. 

Şimdiye kadarki görüşmelerde üzerinde du
rulmayan bu konular şunlardır:. 

1. Devlet borçları, 
J 2. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin malî yön

leri, 
3. Bütçe uygulaması sonuçları 
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4. Bütçenin idarî kontrolü ve nihayet bası 
dilekler. 

Sözlerimi başlarken, başta Sayın Bakan ar
kadaşımız olduğu halde Maliye Bakanlığının 
değerli ve seçkin temsilcilerini takdir ve sev
gilerimle selâmlıyorum. 

İlk önce, her yıl bütçenin transfer harca
malarından önemli miktarlarda ödenek tahsis 
edilen Devlet borçları üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

1972 bütçenin 16,5 milyar liralık sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarından ('/c 32 ora
nında 5,4 milyar lira ödenek ayrılan Devlet 
borçları üzerinde zaman zaman durulmakta 
olduğu malumdur. 

Bütçe gerekçesine göre; 30 Eylül 1971 tarihi 
itibariyle, geniş mânasiyle Devlet borçları 103 
milyar tutmaktadır. Bnun 60 milyar lirası dış, 
43 milyar lirası iç borçlara aittir. Dış borçları
mızın 54 milyar lirası dolar ile ödenecektir. Bu
nun miktarı, 3 milyar 614 milyon dolardır. Bu
nun 2 milyar 638 milyon doları anapara, 976 
milyonu faizdir. 103 milyar liralık Devlet bor
cunun 73 milyar lirası anapara, 30 milyar lirası 
d?, faizdir. 

Muhterem senatörler, 103 milyar lira borç, 
az borç değildir. Bu borç, 1971 yılı gayrisâfi 
millî hâsılamızın % 60 ı tutarındadır. Bu borç, 
aynı yıl gayrisâfi millî hâsıladan yapabileceği
niz 33 milyar liralık millî tasarrufun 3 katın
dan fazladır. Bu borç, 1972 bütçesi gelirleri top
lamının 2 katıdır. Bu yıl alınacağı umulan 45 
milyarlık vergiden 58 milyar lira fazladır. 

Muhterem senatörler, dış borçlarımız dikka
te değer bir hadde varmıştır. Bu borcun 1972 
yılı taksiti, üç küsur milyar lira karşılığı, 234 
milyon dolardır. Bu borç, yıllık ihracatımızın 
% 32 sini bulmaktadır. Buna göre, 640 milyon 
dolar olarak hesaplanan 1971 ihracatımızın 205 
milyon dolarını borç taksiti olarak dışarıya ve
riyoruz demektir. Buna rağmen, dış borçlarımız 
1 yılda 279 milyon dolar artmıştır. 

Bugünkü miktarı üzerinden dış borçlarımı
zın ödemeleri 2018 yılma kadar sürecektir. Dış 
borçlarımızın bu derece artması, alacaklarımı
zın terekküp tarzı, dış ödeme dengemizin şart
ları bakımından dış politikamızı etkileyebilir. 
Bu noktayı özellikle önemli gördüğümüzü arz 
etmek isteriz. 

9 . 2 . 1972 O : 2 

Daima açık veren bütçelerimizin dengesini 
borçlanma yolu ile sağlıyoruz. Yatırımlara har
candıkça borçlanmaların sakıncaları üzerinde 
durulmayabilir. Ancak; son yıllarda bütçeleri
mizin carî giderleri, bu arada personel giderle
rinin ağır baskısı altına girmesi nedeniyle, borç
lanma yoluyle elde edilen paraların carî gider
lere harcanması zorunluluğu olabilir. Bu durum, 
yatırımların ihmalini zorlunlu kılabilir. Bu tak
dirde, borçlanmanın sakıncaları iyice ortaya çı
kacaktır. Bir de borçlanma âdet halini alırsa, 
fertler gibi, Devleti de israfa sevk eder. Bizde 
bunun belirtileri vardır. 

Değerli senatör arkadaşlarım, bu maruzatı
mızla, mücerret borçlanmanın karşısında oldu
ğumuz sanılmasın. Bizim gibi kalkınma halin
de olan Devlet bütçesi, millî bütçesi dış ödeme
lere açık veren ülkeler için borçlanmak zorun
luluktur. Şartlarına uymak, dozunda kalmak 
kaydı ile bunda faydalar da vardır. 

Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın kül
fetlerini topyekûn bugünkü kuşaklara yükle
mek haklı değildir. Kalkınmanın meyvalarını 
toplayacak olan gelecek kuşaklara da bu külfet
lerden pay ayırmak gerektir. Bu da bugün borç
lanıp, onlardan alınacak vergilerle bu borç tak
sitlerini gelecek kuşaklara ödetmekle olur. 

Sayın senatörler, son yıllarda bütçe ile bir
likte, Kamu iştisadî Teşebbüslerinin bütçe dö
nemi içinde işletme ve yatırım ihtiyaçlariyle 
bunların kaynakları ve ödeme dengesi üzerinde 
toplu olarak durulmaktadır. 1972 bütçe gerek
çesinde, özet halinde de olsa bu konuya yer ve
rilmesini isabetli görüyoruz, taktirle karşılıyo
ruz. Şimdiye kadar bu şekilde devam ettirilen 
tutumun müspet neticeleri hâsıl olmuştur. Bu
nun isabeti, şuralardadır. 

Bu teşebbüslerin bütçe ile yakından ilgisi 
vardır. Zira bunların sahibi Devlettir, Hazine
dir. Devlet, kendi teşebbüslerini, işletme ve ya
tırım ihtiyaçlarını dikkate almaya, bunların 
karşılanması için kaynak sağlamaya mecburdur. 
Ayrıca, kalkınma plânlarımızda millî politika 
halinde benimsemiş olduğumuz karma ekonomi 
politikasının yürütme aracı olan bu teşebbüsle
rin millî ekonomi bütünlüğü içinde görevlerini 
yapması için bunların malî ihtiyaçlarının gide
rilmesi gereklidir. 
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Bilindiği üzere, kalkınma halinde olan bir 
ülke olmamız nedeniyle, ekonomimiz daimî bir 
enflâsyon eğilimindedir. Çoğunlukla açık olarak 
yapılan ve böylece uygulanan bütçelerin enflâs
yon baskısını artırdığı da bir gerçektir. Bu ko
nuda Kamu iktisadî Teşebbüslerinin etkisi de 
bütçelerden az değildir. Çünkü, bunların kay
nak ve ödeme açıkları bütçelerden daha fazla
dır. 

Meselâ, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1970 
yılı programı yapılırken 6 milyar lira açıkla 
bağlanmış ve buna göre kaynak aranmıştır. Bu 
açık uygulamada 8 milyar liraya çıkmıştır. Yıl 
sonunda, bu açıktan 1 milyar 400 milyon lirası 
yeni yıla devredilmiştir. 

Söz konusu teşebbüslerin 1971 finansman 
açığı bidayette 6 milyar 700 milyon lira olarak 
tespit edilmiş, buna göre kaynak sağlanmıştır. 
Birtakım müdahalelerden sonra, 1 milyar 900 
milyon liraya indirilen açığın 750 milyon lirası 
ek ödenek yoluyla bütçeden sağlanmış, geriye 
kalan bir milyar küsur lirası 1972 yılma devre
dilmiştir. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 1972 yılı iş
letme ve yatırım harcamaları programına göre, 
2 milyar lira işletme açığı, 11 küsur milyar lira 
yatırım ihtiyaçları açığı olmak üzere toplam 
olarak yuvarlak rakamla 14 milyar liralık kay
nak ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın 2 milyar 444 
milyon lirası Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden, 8 milyar 860 milyon lirası Devlet Yatı
rım Bankası nezdinde ihdas edilen fondan, 
2 milyar 652 milyon lirası da proje kredisinden 
karşılanacaktır. Başka bir deyimle, 14 milyar 
liralık bu açığın 4 milyar 860 milyon lirası 1972 
bütçesinden, geriye kalan 9 milyar lirası da çe
şitli adlar altındaki kredilerden sağlanacaktır. 

Sayın senatörler, gerekçede gösterilen kay
naklar dikkatle incelendiğinde, bunların ger
çekleşmesi, aralarında derece farkı olmakla be
raber, birtakım ihtimallere bağlıdır. Bu kay
naklar, yıl sonu itibariyle gerçekleşse bile, yıl 
içinde büyük aksaklıklar olabilir. Geçen yılla
rın uygulamaları böyle olduğunu gösteriyor. Bu 
hususta çok dikkatli olunması gereklidir. Çün
kü, sorun bizatihi önemlidir. Hem de etkili bir 
enflâsyon baskısı faktörü mahiyetindedir 

Bu yıl Devlet Yatırım Bankası nezdinde ih
das edilen «pul sistemi» söz konusu endişeleri 

bir ölçüde hafifletebilir. Bu iyi düşünülmüş bir 
tedbirdir; fakat bu sistemi besliyecek olan kay
naklar aksayabilir. Bu takdirde sakıncalar de
vam edecektir. 

Burada bir noktaya değinmek istiyorum; 
Devlet Yatırım Bankasında kurulan «pul siste
mi» kaynakları arasındaki 3 milyar 500 milyon 
liralık fon, aslında bir bütçe fonudur, Bu da 4 
milyar 860 milyon lira ile birlikte doğruca büt
çeye konulmalı idi. Bütçeyi şişirmemek, bu mik
tarda açık bir bütçe yapmamış olmak için bu 
yola gidilmiş olması gerektir. Karma Bütçe Ko
misyonunun bu konudaki istikrazı Devlet istik
razına çevirmesi yerinde olmuştur. 

Değerli senatörler, Kamu iktisadî Teşebbüs
leri yıldan yıla artan büyük yatırımlara giriş
mektedir. 1970 te 6 milyar, 1971 de 7 milyar 700 
milyon, 1972 de 11 milyar 760 milyon lira.. Bu 
yatırımlar arasında 2 milyar 353 milyon lira ile 
üçüncü demir çelik, 772 milyon lira ile alümin
yum tesisleri yer almaktadır. Bunları, karma 
ekonominin Devlet sektöründen millî ekonomiye 
yapılan büyük katkıları olarak takdirle kaydet
mek isteriz. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin yatırımlara 
ayırdıkları kaynaklar, mütevazi de olsa; yıldan 
yıla artmaktadır. Bu da memnuniyetle karşıla
nacak bir husustur. 

Sayın senatörler, bu olumlu gelişmelerin ya
nında şu hususlar dikkati çekmektedir : 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri hâlâ işletme 
açığı vermektedir. Bu açık, 1972 de 2 milyar li
radır. Bu teşebbüslerin finansman açığı yıldan 
yıla artmaktadır Biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, 1970 te 5 milyar, 1971 de 6,7 milyar, 1972 
de 11,700 milyardır. 

1972 yılının işletme ve yatırım finansman 
açığı bir arada 14 milyar liradır. Bu ölçüde bü
yük bir ihtiyacın karşılanması evvelce sözü ge
çen imkânların bulunmasına bağlıdır. Bu im
kânların bulunması ve gerçekleştirilmesi, her 
yıl büyük çabaları gerektiren kronik bir sorun 
halinde ortada durmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasında verim
li çalışmayanlar vardır, zararla çalışanlar var
dır. Meselâ, 27 teşebbüsten 1969 da 7 si, 1970 te 
13 ü, 1971 de 12 si zararla çalışmıştır. Bunların 
zararları sırasiyle; 933 milyon, 1 milyar 900 
milyon, 1 milyar 251 milyon lira olmuştur. 1972 
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tahminlerine göre, 7 kuruluş zarar edecek, tah
minî zarar toplamı; 1 milyar 233 milyon liraya 
ulaşacaktır. Yıllardan beri zarar eden bu kuru
luşlar arasında, DDY nin durumu dikkati çek
mektedir. Bu idare, 1969 da 687 milyon, 1970 te 
991 milyon, 1971 de 581 milyon lira zarar et
miştir. 1972 de tahminî zarar 799 milyon lira 
olacaktır. Bu idarenin günde 2 milyon liradan 
fazla zarar ettiği yıllar vardır, 

Denizcilik Bankası da kronik zararla çalı
şan büyük bir kuruluştur. Bu idarenin yıllık or
talama zararı 100 milyon lira civarındadır. 

ıSayın senatörler, bu teşebbüslerimizin za
rar etme nedenleri, başlıca politik, ekonomik 
ve idaridir. Bu teşebbüsler politik telkin ve 
balkılarla, ekonomik almayan kararlarla ma
liyetin altında mal ve hizmet satmaya sevk 
edilmektedir. Bu kararlar bazı sakıncaları önle
mek amacıiyle alınışa dahi, neticede hesaba 
kitaba gelmeden çok daha büyük zararlar doğ
maktadır. Devlet Demiryolları, Devlet Deniz
yolları zararla çalışmaya mahkûm Kamu ik
tisadî Kuruluşlarının 'belirgin örnekleridir. Söz 
konusu kuruluşlar âdeta zararla çalışmaya 
mahkûm edilince, bunların idarecileri artık 
kendilerini kabahatli ve sorumlu görmemekte, 
sorgu suale muhatap tutulmaktan berî saymak
tadır 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin çoğu ser
maye kifayetsizliği içindedir. Borç sermaye 
ile çalışmaktadır. Bunun sakıncaları da ma
lum.. Bu durumda sorumluları haklı bilanço 
tenkitlerine muhâtabolmanm dışına çıkarmak-
dır. 

Yönetici kadrolara her devirde partizan 
mülâhazalarla, hatırla, gönülle tayinler yapıl
makta, aynı mülâhazalarla bu idareciler gö
revlerinden alınmaktadır. Kadrolarda şişkin
lik, yetersiz elemanlar çoktur. Bu teşebbüsle
rin yönetim giderlerinde büyük israflar var
dır. Yurt içi, yurt dışı yolluk harcamaları 
mübalâğalıdır. İstanbul'da oturduğu halde An-
ra'ya, Ankara'da oturduğu halde istanbul'a 
diğer yerlere muntazam toplantılar için gi
dip gelen her seferinde yolluk alan idare mec
lisi üyeleri, murakıplar vardır. Lüks lojman
lara, lüks arabalara, lüks mefruşata, bazan 
her biri onbinleree lirayı aşan açılış törenle
rine, kıralvarî ziyafetlere yapılan masraflar 

birer israf örneği şeklinde yerli, yabancı her
kesin gözü önündedir. Ciddî tutumla bunların 
önlenmeisi mümkündür. Genelliğe yaJyınlan-
makla bu israfların önlenemeyeceği artık an
laşılmaktadır. 

ISaiyın senatörler, teşhisinde ve tedbirlerin
de ittifak olduğu çoğu kez Hükümet prog
ramlarında da yer aldığı halde, Kamu ikti
sadî Teşebbüslerinin sorunlarına neden bir 
çözîüm yolunun bulunamadığını herkes gibi 
üdülerek biz de sormaktayız. Bu çözüm yolu
nun bulunması, bütçe politikası, kamu sektörü, 
gelir - gider denigesi memleket ekonomisi üze
rinde sürekli bir enflasyon baskısı faktörü ol
ması yönünden her zamankinden daha zorunlu 
bir hale gelmiştir. 

Değerli senatörler, bütçe dışında ihtiyaç, 
kaynak ve tediye dengesi konusunda sadece 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin dikkate alın
ması yeterli değildir. Tarım Satış Kooperatif
leri Birliği gibi kuruluşların da kamu sek
törü dengesi içinde dikkate alınmasını gerekli 
görmekteyiz. Çünkü bunlar da, bünyelerinde
ki, zaaf ve hükümetlerce verilen görevlerin 
ifası, destekleme alımlarının yapılması için 
büyük kaynak açığı ihtiyacı içindedirler. Bu 
kuruluşlar yıllardan beri Merkez Bankası 
kaynaklarından sağlanan kredilerle çalışmak
tadır. Bu yolda alınan krediler çoğu kez iade 
edilmemekte, büyük emisyon bakiyeleri halin
de tedavülde kalmaktadır. Bu husulsün da 
dikkate alınmasını temenniye değer bıümak-
taJyuz. 

Muhterem senatörler, her yıl bütçe gerekçe
siyle birlikte verilen, Devletin iştiraki olan 
ortaklıkların bilançoları hakkındaki raporda 
yer alan 8 ortaklığın bilançolarının da dik
katle değerlendirilmesini gerekli görmekteyiz. 

Bunların daha yüksek kârlarla bütçeye ve 
Hazineye kaynak sağlamalarını mümkün gör
mekteyiz. 

Muhterem senatörler, şimdi üçüncü konuya 
geçiyorum. Burada genellikle gözden kaçan bir 
konuya, bütçelerin uygulama yıllarında uğra
dıkları değişiklikler konusuna kısaca değinmek
te fayda görüyoruz. 

Bütçe gerekçesine göre, 1965 ilâ 1970 yılla
rında cari harcamalarda ortalama % 92, yatı
rımlarda % 87 ilâ 93, transfer harcamalarında 
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ise, % 76 ilâ 93 oranında gerçekleşme vardır. 
Yine sözü geçen yıllarda cari harcamalar için 
550 milyondan, 688 milyon liraya kadar ek öde
nek alınmıştır. Bu harcamaların tertipleri ara
sında 205 milyon liradan, 2 milyar 670 milyon 
liraya kadar aktarmalar yapılmıştır. Bu ameli
yeler 1968, 1969 ve 1970 yıllarında en yüksek 
rakamlar üzerinden olmuştur. Bu işlemler yatı
rım harcamalarında nispeten mutedil, transfer 
harcamalarında çok daha yüksektir. 1970 yılın
da başlangıç ödeneği 12 milyar liradan 18 mil
yar liraya çıkarılmıştır. 

'Sayın senatörler, bu müşahedelerden şu so
nuçlar çıkmaktadır : 

Bütçelere, uygulamada da cari giderler hâ
kimdir. Bütçeler yapılırken, arz ettiğim deği
şiklikler ölçüsünde bütçe samimiyet kuralına 
uyulmaktadır. Yılları içinde milyarları aşan 
miktarlarda alman ek ödenek ve aktarmaların 
nedenleri ve inisiyal bütçenin bünyesi ve den
gesi üzerinde bunların ne etkiler yaptığı Par
lâmento tarafından bütçenin tümünün müzake
resinde dikkatle, ilgi ile incelenememektedir. 
1972 yılı bütçesinin bu türlü değişmelere mey
dan vermeyecek şekilde hazırlandığını Sayın 
Maliye Bakanı ifade etmişlerdir. Bu beyanın 
uygulamada teyidetmesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler, bütçe ödeneklerinin yıl 
Sonlarında gerekli gereksiz mutlaka harcanma
sı yoluna gidilmesi hepimizin şikâyet ettiği bir 
olaydır. Bu harcamalar tamamiyle boşunadır, 
önlenmesi lâzımdır. Gerek bu yönden, gerek 
bütçe ödeneklerinin tam yerine gitmesi ve tu
tumlu kullanılması için bugün bakanlıklar ve 
bütçeli daireler nezdindeki muhasebe müdürlü
ğü teşkilâtı şeklindeki idarî kontrol usulü ta
mamiyle etkisiz bir hale gelmiştir. Bu usulün 
yerine etkili bir kontrol sistemi kurulması hu
susunda Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızın 
düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın senatörler, 1972 yılı Bütçesi üzerinde 
yaptığımız görüşmeler bütçenin bünye, hacim 
ve fonksiyon bakımlarından önemli değişiklik
lere uğradığını göstermektedir. Bütçenin eko
nomik hayatımızın hareketlenmesinde, enflâs
yon temayüllerinin önlenmesinde bir politika 
aracı olarak kullanılacağı, yani bütçenin malî 
fonksiyonu yanında, ekonomik fonksiyonunun 
da bulunduğu ilk kez bu yıl açıkça ortaya kon

muş ve ifade edilmiştir. Bu anlayış, her şeyin 
maliyenin emrinde olduğu anlayışı yerine, her 
şeyin, bu arada maliyenin de millî ekonominin 
emrinde olduğu şeklindeki yeni görüşün benim
sendiğini göstermektedir. Bu sebeple, bu yılki 
bütçenin Maliye Bakanlığınca hazırlanmasında 
ve bağlanmasında büyük müşküllerle karşıla
şıldığını, yeni görüşün eski görüşle bağdaştırıl-
masında çok çaba harcandığını sanıyoruz. Bu
nun nedeni; Maliye Bakanlığının millî ekono
minin iç ve dış dengesini sağlamakla görevli ol
duğu halde, bu görevin gerektirdiği yetki ile 
cihazlanmamış olmasıdır. Bununla şunu demek 
istiyoruz : Maliye Bakanlığı millî ekonominin 
bütün sorunlariyle ilgilidir. Ekonomik politika
sının tespit ve uygulamasında görevlidir, öyle 
ise Maliye Bakanlığı aynı zamanda millî eko
nomi konularında da yetki sahibi kılınmalıdır. 
Ekonomik sorunların günümüzde kazanmış ol
duğu öneme rağmen, memleketimizde bir eko
nomi bakanlığının mevcudolmaması anlaşılama
maktadır. Bizde ekonomi bakanlığı fonksiyonu, 
çeşitli bakanlık ve kuruluşların yetki alanları
na bölünmüş haldedir. Bu çok sakıncalı bir hal
dir. Maliye Bakanlığı bu yüzden çok sıkıntılı 
çalışmaktadır. Bütçelerde gördüğümüz eksik
liklerin çoğu kanımızca buradan gelmektedir. 

Fırsat buldukça söylediğimiz gibi, bugün 
Maliye Bakanlığının Ekonomi ve Maliye Ba
kanlığı adıyla yeniden kurulması ve ona göre 
teşkilâtlandırılması gereğine inanıyoruz. Fran
sa'da, Federal Almanya'da böyle yapılmıştır, 
bun,dan faydalar sağlanmıştır. Bu hususu ince
lemeye değer bir tartışma konusu olarak arz 
ve teklif ediyoruz. 

Yüce Senatoya grupumuzun saygılarını su
nuyorum. Maliye Bakanlığının çok değerli tem
silcilerini bir kere daha sevgi ile selâmlıyarak, 
bütçenin milletimize ve kendilerine hayırlı ol
masını diliyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın izmen. 
Adalet Partisi Grubu adına Saym Osman 

Zeki Gümüşoğlu. 

A. P. GRUBU ADINA O. ZEKİ GÜMÜŞ
OĞLU (istanbul) — Saym Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Genel Kurula sunulan Bütçe Karma Komis
yonu raporunda yazılı olduğu veçhile Maliye 
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Bakanlığı, milletimizin ekonomik yaşantısını 
ve bütün Devlet kuruluşlarını malî yönden etki
leyen çok önemli ve yaygın bir görev alanına 
sahip bulunmaktadır. 

Gerçekten bu Bakanlıkça yürütülen vergi 
ve para politikası Devletimizin ve milletimizin 
kaderiyle yakından ilgili bulunmaktadır. Bu 
itibarla maruzatımızın başında derhal ifade 
edeyim ki, Maliye Bakanlığının çağdaş ileri 
bilgi ve teknikle yeniden donatılması mecburi
yeti ortaya çıkmıştır. 

Çok istisnaî kadrolarda yer alan üstün va
sıflı mahdut personelden böylesine yaygın bir 
hizmetin ifasını beklemek çağın gereklerine 
uygun değildir. Hemen bütün bakanlıklar ve 
katma bütçeli diğer daireler en modern vasıta 
ve imkânlara sahip iken, Maliye Bakanlığının 
normal hizmet görebilmesi için lüzumlu ve mü-
tevazi bir binaya dahi bugüne kadar sahip ola
maması da yadırgadığımız bir zihniyetin ifa
desidir. Hele araba israfının alabildiğine yay
gın olduğu bir dönemde, bu Bakanlıktaki genel 
müdür ve yardımcılarının dolmuşlarda dolaş
ması belki bir j estir ama, hizmet anlayışı ile 
kabili telif değildir. 

Bütün bu sebeplerle, millet olarak kalkın
ma davamızda çok büyük rolü ve sorumluluğu 
aşikâr olan bu Bakanlığın, Bakanı dahil, bü
tün personelinin modern tekniğin gerektirdiği 
her -türlü imkânlarla teçhiz edilmesi ve donatıl
ması lüzumuna inanmaktayız. Ancak, üzüntü 
ile ifade edelim ki, Maliye Bakanının bütçeyi 
takdim tarzı bu inancımıza ters düşmektedir. 
Sayın Bakan, kendi Bakanlığının çok önemli 
olan ekonomik görevlerini bir tarafa iterek, bu 
Bakanlığı sadece vergi koyup, tahsil eden bir 
vergi dairesi gibi zannettiği intibaını j^aratmış-
tır. 

Sayın Bakan, bugünkü ekonomik sorunların 
bütçe denkliği ile halledilebileceğinde İsrar et
miştir. Çok eskiyen malî muvazene fikrinin, 
asrımızın karmakarışık ekonomik sorunlarının 
çözümünde yegâne bir iksir şeklinde gösteril
mesi boş bir gayretin ifadesi olmuştur. 

Bütçe ve bütçe denkliği kavramının tek ba
şına hiçbir anlamı yoktur. Ancak, genel ekono
mik denge içinde bir değeri vardır. Bugün büt
çeler kalkınma plânlarının bir aracı olarak kon-
jonktürel fonksiyonlarla donatılmışlardır. 

Enflâsyonla mücadele edilmek istenirken, 
bugünkü şartlarda Türk ekonomisinin kaldıra
mayacağı bir seviyede denkleştirilmiş kabarık 
bir bütçe ile ortaya çıkılması tam bir tezatın 
ifadesi olarak görülmektedir. Günkü, yüksek 
seviyede denkleştiriien bir bütçenin enflasyo
nu davet edeceği aşikârdır. Bir yandan klâsik 
bütçe prensiplerinden denk bütçe kavramına 
sımsıkı yapışılmışken, diğer yandan samimiyet 
ilkesinden uzaklaşılmış olduğu da aşikârdır. 

Konsolide bütçe rakamları arasında yer alan 
karşılık paralar ve bazı iç istikraz hâsılları bu 
yılki bütçe rakamları arasından çıkarılmış ve 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin finansmanını 
karşılamak üzere Yatırım Bankası nezdindeki 
bir fona aktarılmıştır. Böylece, bütçenin ger
çek hacmi 56 milyar civarında iken, 4 milyarı 
kamu gözünden saklanmıştır. Bu hal samimî 
bütçe yapmak tekniği ile kabili telif görülme
mektedir. Ayrıca Sayın Bakan, 1972 harcamala
rının gerçek tasarruflarla karşılanabileceği gö
rüntüsünü vermek için büyük gayretler sar-
fetmiştir. Bu arada, Devlet teşekkülleri mamul
lerine yapılan zamlar, açığın kapatılabilmesi 
için emisyon alternatifine karşı tercih edilen 
zarurî bir yol olarak gösterilmiştir. 

Anladığımıza göre, Sayın Bakana açık fi
nansman ve emisyon umacı gibi görünmekte
dir. Bu hareket tarzını anlayışla kabul etmek
teyiz. Ancak, bunun tabiî neticesi olarak, biraz 
da bizim iktidarımız devresinin hatası olan, 
Devlet itibarı zedelemiş bulunan Hazine açık
larının kapatılması için yeni tedbirler düşünül
mesi gerekirken, Komisyonca uygun görülme
yen, Merkez Bankası kaynaklarına bütçenin 
% 20 nispetinde müracaat edilebilme yetkisi
nin istenmiş olması tam bir tezatın ifadesidir. 
Bu itibarla beyan ve davranışlarına ters düşen 
bir samimiyete inanmak güç olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, devalüasyona ve 1971 
yılını etkisi altına alan enflâsyonist gidiş hak
kında çizilmek istenen tablonun gerçek yüzü
ne de bir nebze olsun işaret etmek istiyoruz. 

Bu konuda, günahı Adalet Fartisi iktidarı
na, sevabı da Erim Hükümetine yükleyen be
yanlar ortaya çıkmıştır. Nitekim, döviz rezerv
lerinin 800 küsur milyon dolara yükseldiğini 
kıvançla ifade deenler, 10 Ağustos 1970 karar-
lariyle ilân edilen istikrar programın:!-?;?, olımlu 
tesirlerinden hiç bahsetmemişlerdir. 
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Buna mukabil, fiyat artışlarının nedenleri 
arasında ve başlıca faktör olarak devalüasyon 
gösterilmiş, hatta bir ölçü içinde de yerilmiştir. 

Bu konuda tamamen ters değerlendirmeler 
de, ayrıca yapılmıştır. Bir kere devalüasyon bir 
zaruretti ve zamanında cesaretle alınan bir ka
rar olmuştur. Getirilen diğer istikrar tedbirle
riyle başarılı yola girmişti. Kısa ve uzun vadeli 
verimli sonuçları bir ölçü içinde de alınmıştır. 
Nitekim, bugünkü döviz rezervi bunun açık bir 
delilidir. Bu sebeple, enflâsyonla rahatlıkla mü
cadele imkânı ortaya çıkmıştır, ithalât tıkanık
lığı bir ölçü içinde, hatta tamamen ortadan 
kalkmış, piyasaya yeniden mal sürme imkânla
rı doğmuştur. Bu yol, son ticaret rejimi karar-
lariyle de isabetle uygulanmaktadır. 

Sayın Ticaret, Bakanının, fiyatların 1972 yı
lında dondurulacağı yolundaki beyanı gerçek
ten bir gerçeğin ifadesidir. Bu itibarla, fiyat 
artışlarının 1972 bütçesine inikası sınırlı kala
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, devalüasyonun olum
suz sonuçlarını geçmiş hükümetlere mal etmek 
ve semerelerine sahip çıkmak, insaf hükümleri 
ile bağdaşamaz. Kaldı ki, devalüasyonun olum
suz sonuçlarına mevcut Hükümetin sebebiyet 
verdiği de bir gerçektir. Ekonomik işlerle gö
revli bakanların sorumsuz beyanları ile enflas
yon geliyor, korkusu yaratılmış ve fiyat artış
ları da körüklenmiştir. Enflasyonist gidişte psi
kolojik faktörün önemi ya hesaba katılmamış 
veya bilerek bu yola tevessül edilmiştir. 

Devalüasyon mevzuunda, Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulunca yapılmış bir çalışmayı dikka
tinize arz etmek isterim. Bu eser, «1958 - 1970 
devalüasyonları gelişim karşılaştırmaları» adı 
altında neşredilmiştir. Dokuzuncu sayfasında 
aynen; «Ağustos 1970 devalüasyonu, sonuçları 
alınabilen en son bilgilere göre, gerek İthalât 
ve gerekse ihracat bakımından 1958 devalüas
yonundan daha olumlu ve başarılı . olmuştur. 
1970 - 1971 de dış ticaret hacmi, 1958 - 1959 da 
olduğundan daha büyük olarak gerçekleşmek
te, dış ticaret açığı ise daha çok küçülmekte ve 
döviz rezervleri artmaktadır.» denilmektedir, 
Dernek oluyor ki, 1970 devalüasyonu ödemeler 
dengesine etkisi bakımından, başarılı olmuşlur. 
Aslında bu husus, Hükümet programında da 
ifade edilmiştir. 
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Devalüasyonun fiyatlara etkisi bakımından 
yapılan kıyaslamada adı geçen kitapta, alman 
bir kısım tedbirlerin uzun vadeli olması ve bir 
kısmının da yeterli uygulanamaması sonucu, 
«fiyat artışlarına hâkim olunamamıştır.» şek
linde bir hüküm vaz'edilmiş ve bir kanaata ula
şılmıştır. Bu uygulama yılının 1971 olduğu na
zara alınırsa, fiyat artışlarına hâkim olunama-
manni vebalini, bizatihi devalüasyon karar mm 
kendisinde değil, bizzat sorumlu! arın enflâsyon 
istercesine hesapsız ve mesuliyetsiz beyanlarında 
aramak daha doğru olacaktır. Evet, 1971 yılın
da fiyat artışları olmuştur. Her devalüasyondan 
sonra fiyatların belli nispette artışı normal kar
şılanabilir. Ama bu nispet normal seviyesinin 
çok üstüne çıkmıştır. O kadarki, enflâsyon 
ağır ve haksız bir vergi haline dönüşmüştür. 
Herkesin ağzında sakız olan personel zamla
rını silip, süpürmüştür. Hâlâ bu zamlardan şi
kâyetçi olmanın da hiçbir anlamı kalmamıştır. 
Zamanımıza göre, Sayın Maliye Bakanı enflâs
yon mevzuunda bazı kavram karışıklığı ve çe
şitli çelişmeler içine düşmüştür. Her şeyden ön
ce, bugünkü fiyat artışiarmdaki sebebe koydu
ğu teşhiste isabet yoktur. Fiyat artışları genel
likle piyasada para miktarının ve dolayısiyle 
talebin artışları ile izah olunmaktadır. Sayın 
Bakanın enflâsyon anlayışı da, maalesef bunun 
ötesine geçmemiştir. Bu konuda ilmî tetkiklere, 
kitaplara, hatta ilim adamlarına pervasızca 
bühtanda bulunmuştur. Bugün enflâsyonun ne
denleri ile iligli bilgiler o kadar geliştirilmiştir 
ki, Sayın Bakanın izah tarzı sadece meselenin 
çok cüzî bir kısmını kapsamaktadır. Piyasada 
para bolluğu olduğu halde, likidite tercihi yük
sek olması nedeniyle, talebin artmadığı veya ak
sine paranın tedavül süratinin, bilhassa psikolo
jik nedenlerle artması yüzünden, piyasada para 
kıt olduğu halde, fiyatların artışı görülmekte
dir. Diğer taraftan, kamu harcamalarının ve bil
hassa altyapıya kaçan yatırımların kabarttığı 
Devlet Bütçesinin enflasyonist tazyiklere yol açtı
ğını bu konudaki asgarî bilgiler olarak düşün
mekteyiz. Bunun yanında, maliyet unsurlarının 
tazyikinden ve yapısal bozuklukların tesirinden 
doğan enflasyonist baskılar da mevcuttur. Sa
yın Bakan her nedense, bu konuda diğer etken
leri ve ekonominin belli kurallarını yok farz ede
rek, «Para arttı, fiyat arttı» nazariyesine bağlı 

1 kalmıştır. Fiyatların artışı sadece tedavüldeki 
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para hacmma bağlanırsa, ekonominin muhtaç 
bulunduğu birçok sorunların halli mümkün ol-
mıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu belirtmek
te fayda vardır. Bugünkü enflâsyonist gidişte, 
talep artışları kadar maliyet artışlarından ge
len tesirlerin önemi de büyüktür. Maliyet un
surlarının içine vergilerin çoğunlukla girdiği bir 
gerçektir. Bu itibarla, vergi alınıp büyük bir 
bütçe yapmakla enflâsyonla mücadele edebilece
ğini söyleyen bir Maliye Bakanına da rastlamak 
zordur. 

Bu arada, 1971 yılında ekonomimizin makro 
gelişiminde ne. gibi aksamalar olduğu ve 1972 
programı ile ekonominin hangi yöne doğru sü
rüklenmek istendiğine dair bazı tahlil açıkla
malarda bulunmaya da mecburiyet duymakta
yız. Tabiatiyle maruzatımız icra programına ve 
bütçe tasarısı ile dokümanlara dayalı olacaktır. 

1971 yılı için % 7 kalkınma hızı öngörülmüş
ken, tarım sektöründeki iyi hava şartları ve 
olumlu gelişmelerin desteği ile bu oran % 9 un 
üzerinde gerçekleşme yoluna girmiştir. Ancak, 
ekonomimizin sürükleyici sektörü olarak kabul 
edilen sanayi kesiminde öngörülen % 12 geliş
me hızına karşı, sadece % 8,7 lik bir gelişme 
sağlanabilmiştir. 1971 yılı için planlanan sabit 
sermaye yatırımları, kamu sektöründe 1970 yı
lında % 4,4 seviyesinde kalan bir gelişme hızı
nın % 10,3 e çıkarılması suretiyle uzlaştırılması 
istenmiştir. Bu maksatla yatırımların % 53,7 
si kamu, % 46,3 özel sektörce yapılması hedef 
alınmıştır. Neticer tamamen aksi yönde ger^ 
çekleştirilmiştir. Sabit fiyatlarla planda 13,3 
programda 11,6 milyar lira olarak öngörülen 
kamu sektörü sıhit sermaye yatırımları bu he
defin altına düşünüş ve 10,6 milyar olarak ger
çekleşmiştir. Buna karşılık, plânda 11,7 ve 
programda 10 milyar olarak öngörülen özel ke
sim yatırımları, program hedeflerini aşmış, 10,3 
milyar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yatırım
lar bakımından özel sektör kesimi kendi üzeri
ne düşen ödevi yerine getirmiş, hattâ aşmış bu
lunmaktadır. Kamu kesimi ise 0,9 luk bir geri
leme ile yatırımları yapabilmiştir. 

Kamu sektöründeki yatırımların bu gerile
me nedeni ile, istihdam sorunumuz olumsuz bir 
yöne de girmiştir. 1971 yılında iş isteyenlerin 
oram % 6,3 artarken, iş münhalleri % 5 civa-

j rmda bir artış göstermiş ve işe yerleştirilenle
rin nisbeti ise daha az olmuştur. Ancak özel 
kesimin desteği ile, bu açık bir ölçüde de olsa, 
kapatılmıştır. Böylece, karşımıza 1971 yılın
da görevini yapmış bir özel kesimle, görevini 
yapamamış bir kamu sektörü ortaya çıkmıştır. 
Hal böyle iken, 1972 yılında ekonomiye sürat 
ve hareket sağlamak maksadiyle, yüksek dü
zeyde, 39,7 milyar olarak programlanan toplam 
sabit sermaye yatırımlarının % 53,8 e eş olan 
21,3 milyar liralık bir kısmının kamu ve % 18,4 
milyar kısmının ise özel sektörle gerçekleştiril
mesi programlanmıştır. Böylece, kamu yatırım
larının gerek gayrisâfi millî hâsıla ve gerekse 
toplam yatırımlar içindeki payı artmaktadır. 
Tecrübe ve tatbikat aksini gösterdiği halele, 
hatada İsrar edilmesinin nedeni, özel kesim 
elindeki yatırım kaynaklarının Devlete akta
rılmak istenmesidir. Aslında, «Bütçe bunun 
için bu kadar kabarık tutulmuştur, yeni vergi
ler bir bakıma bu sebeple ihdasedilmiştir» şek
linde beyanda bulunmak pekâlâ mümkündür. 
Zaten kıt olan yatırım kaynaklarının, yapana 
değil de israf edene verilmesi çıkar yol değil
dir. 

Burada özel kesimin değil, karma ekonomik 
nizamın savunmasını yapıyoruz. Önümüzdeki 
yılların çok çetin olacak istihdam sorununa bir 
çare aranmasını istiyoruz ve nihayet, kamu kesi
minin verimli bir çalışma içine girmesini ve is
raftan kurtulmasını arzu ediyoruz. 

Ancak bu arada Maliye Bakanı ile mutabık 
bulunduğumuz bir noktaya işaret etmek iste
rim. 

Türk ekonomisine verilmek istenen istika
met, 1972 icra programı ile belli bulunmakta
dır. Bu yol ileri derecede devletçiliğe doğru
dur. bu yol ağır bir enflâsyonist ortama doğ
rudur, bu yol orta tabakanın ve mutavassıt 
sınıfın ezilip tedirgin edilmesi yoludur, bu yol 
düzen değişikliğini arzu edenlerin yoludur. Hal 
böyle iken, Bütçe - Karma Komisyonunda Cum
huriyet Halk Partili üyelerin muhalefetini, 
biz de sayın Bakan gibi anlamakta güçlük çek
tiğimizi itiraf etmek isteriz. Yalnız biz, saym 
Bakandan farklı olarak bu keyfiyeti muhale
fete alışkanlıklarının tabiî bir neticesi olarak 
yorumluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususu da dikkat-
] lerinize tekrar arz etmek isterim; Çoğu altya-
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pı yatırımları olan Devlet yatırımları, kısa va
de içinde üretimi artıramaz; fakat talebi kamçı
layabilirler ve kamçılar da... artmazken, tale
bin piyasaya sürülmesi, enflasyonist baskı ya
ratır. Hal böyle olunca, üretimi yatırımlarla 
birlikte hemen artıran özel sektörün, prodüktif 
alanlarda teşvik edilmesi gerekir. Aksine alı
nan karar ve tedbirler, her vesile ile vatandaşı 
tedirgin etmek, resmî ağızlardan, «pahalılık 
geliyor, şeklindeki beyanlarda bulunmak, bile
rek veya bilmeyerek enflasyonu davet eder. 

Muhterem arkadaşlar, biz Adalet Partisi 
olarak plan hedeflerine ulaşmak ve % 7 kal
kınma hızını sağlamak için g'erekli yatırımların 
yapılmasını istiyoruz. Bunların kısılması ta
raftarı değiliz. Bizim görüşümüz, yatırılabi
lir kaynakların nasıl dağılacağı ve bu yatırım
ların mahiyeti üzerindedir. Yatırımlar özel 
kesim ve imalât sektörünün payı artırılmak 
suretiyle yapılsa idi, ne bugün içinde bulun
duğumuz bütçe açmazı kalacak ve ne de neti
cede korktuğumuz fiyat artışı olacaktı. Bu
nun için özel kesimin elindeki fonlara gözdik-
menin faydası yoktur. Aksine, bu kesimin ya
tırımları teşvik edilmelidir, özel kesim emni
yet ve istikrar içinde olduğunu hissederse, iç ve 
dış kredi imkânlarından da biraz yararlanırsa, 
kalkınma hızının hedefine ulaştırılmasını sağ
layacak yatırım seviyesine ulaşmak güç olmaya
caktır. 

«Vergi alınmasın» demiyoruz; herkesin gü
cü nispetinde iştirakini istiyoruz, ama «tahsil 
rahatlığı vardır» diye ücret erbabına yükleme
nin manasını da pek anlamıyoruz. Vergi ka-
çıramayan mükellefe, kurumlara, taşıyamayaca
ğı yeni yükler tahmil etmenin doğru olmayaca
ğı inancı içindeyiz. 

Vergi koymanın ve bunu toplayabilmenin 
bir optimal noktası vardır. Bu noktayı aşın
ca, mevcut geliri de kaybetmek tehlikesi doğ
maktadır. Vergi nispetlerini ağırlaştırmak ve
ya yeni vergiler getirmek vergi gelirini artır
mak mânasına da gelmez. Geçen yılki bütçe 
müzakerelerinde grup adına görüşürken, aynı 
noktayı arz etmiştim. Vergi sosyal maksatlar 
için de konur, vergi gelir sektörleri arasında 
adaleti tevzi etmek için de getirilir, vergi özel 
sektörü kamu yararının gerektirdiği yatırımla
ra yöneltmek için de konur. Aslında kanaati-
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miz odur ki, Maliye Bakanlığının elinde mev
cut imkân ve vasıtalar bihakkın kullanılmış ol
sa idi, bugünkü sorunların bir çoğuna cevap 
da verilebilirdi. 1971 yılında incelemesi yapı
lan 3,7 milyarlık vergi matrahından 1 milyar 
600 milyon liralık bir fazlalık olduğu Maliye 
Bakanlığı tarafından bizzat tespit edilmiştir. 
Yani, böylece % 50 ye yakın bir vergi matra
hının beyanından kaçılması keyfiyeti bu ülke
de vardır. Bu da gösteriyor ki, vergi inceleme
leri ve vergi ziyamı karşılamak için, geçerli 
ve müessir tedbirlerin alınması şarttır. Vergi 
gelirlerini bu yollarla % 30 hattâ % 40 artır-.. 
manın imkânları vardır. 

Bu konuda Maliye Bakanlığı teşkilât nok
sanından yakınmaktadır, ama bu teşkilâtın ye
ni vergileri nasıl tahsil edeceğini de düşünmek 
lâzımdır. Tahakkuk eden vergilerin tahsilinde 
dahi müşkülât çeken bu Bakanlığın, yeni vergi
ler peşinde koşacağına mevcutları değerlendir-
seydi, daha isabetli bir yol tutmuş olacağına 
inanmaktayız. Kaldı ki, getirilen yeni vergi 
tedbirlerinin bütçeyi denkleştirmede cari yıl 
içinde faydalı olacağı da çok şüphelidir. 

Yatırım finansmanı için üzerinde önemle 
durulması gereken diğer kaynaklara da işaret 
etmek isteriz. 

Bunlar iç ve dış istikrazlardır. Verimli ya
tırımların finansmanında istikrazların kulla
nılmasını, hemen bütün iktisatçılar ve maliye 
ile uğraşanlar tavsiye etmektedir. Türkiye'de, 
iç borçların gayrisâfi millî hâsılaya oranı ve 
bunların faiz ve taksitlerinin yıllara düşen pa
yı, birçok ülkelere nazaran çok daha azdır. Bu
rada bir potansiyel yatmaktadır. Nitekim, bu
nu Hükümet de tespit etmiş olacak ki, 1972 
programının kamu kesimi denkleştirilmesinde 4 
milyarlık bir iç istikraz öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu 5 dakikanız 
var efendim. 

A. P. GRUBU ADINA O. ZEKİ GÜMÜS
OĞLU (Devamla) — Bitiyor efendim. 

Ancak, bunun nasıl bütçeleştirildiğini anla
mak, yaptığımız bütün tetkiklere rağmen müm
kün olmadı. 

iç istikrazlar hakikî tasarruflara hitabettiği 
sürece, vergi gibi sağlam bir kaynak olduğu ifa
de edilmektedir. Hiçbir enflasyonist etkisi de 
yoktur. Bu önemli kaynağa, maalesef, malî den-
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ge vergisiyle ağır bir darbe indirilmiştir. İstik
razlarda; mecburî olsun, gönüllü olsun, Devlete 
itimat önplanda rol oynamaktadır. Halk, Dev
lete borç olarak verdiğinin, bir gün vergi ola
rak geri alındığını görürse, Devletin çıkardığı 
tahvil ve bonolara nasıl güvenecektir Malî 
Denge Vergisi, bu vasfı itibariyle Türk ekono
misi için tahripkâr olmuştur. 

Dış istikrazlar ve yabancı sermayenin de ve
rimli yatırımlarda- kullanılması lüzumu aşikâr
dır. Ancak, bu konuda Hükümet tarafından 
önemli bir handikap yaratılmıştır. Yetkililerin, 
bilhassa Maliye Bakanının öylesine beyanları 
olmuştur ki, bu beyanlar, dış ülkelerde, yaban
cı sermaye düşmanlığı ve dış kredilerin isten
mediği şeklinde bir intiba yaratmıştır. Dış kay
nakların akıllıca kullanılması, hem modern tek
nolojiden yararlanmak imkânını sağlamakta, 
hem de yatırımlara kaynak bulmak sıkıntısına 
çare olmaktadır. Kaldı ki, bizim plânımız, ön
görülen kalkınma hızına ve yatırım seviyesine 
ulaşabilmek için belirli ölçüde dış kaynağı da 
lüzumlu görmüştür. Diğer taraftan, kamu sek
törü için temin edilen dış kaynakların kullanıl
ması da maalesef mesele olmaktadır. 

Devlet dairelerimizin organize olmaması yü
zünden, bir kredi anlaşmasının yürürlüğe gir
mesi çok zaman almaktadır. Hele kullanılmayan 
kredi bakiyelerinin bir mesele olduğu da ger
çektir. Halbuki, Sanayi Kalkınma Bankası va-
sıtasiyle özel kesim için sağlanan dış kredilerin, 
ne kadar süratle kullanıldığını bilmeyen yok
tur. Bu türlü muamele ve tecrübelerin açıkça 
ifade ettiği gibi, kamu kesimi sağlanmış kay
nak ve imkânları gereği gibi kullanamazken, ye
ni kaynaklar aramasını da terreddütle karşıla
maktayız, hatta anlamsız görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İyi bir tesadüf eseri, kabinede iki eski Maliye 

Bakanı da mevcut bulunmaktadır. Bu hale rağ
men, memleket gerçeklerine uygun olmayan, bu
günkü ekonomik şartlarla bağdaşmayan bir büt
çenin Meclise sunulması talihsizlik olmuştur. 
Birbuçuk aya yakın bir zamandan beri müzake
re edilen bu bütçenin bütün aksaklıkları ortaya 
konmuş olmasına rağmen, Bakanlık her neden
se tamamen seyirci kalmıştır. Sadece harcama
larda tasarruf için, Komisyonca, toplam öde
neklerden % 10 nispetinde bir indirim yapıl

mıştır. G-önül arzu ederdi ki, bu kısıntı ve ta
sarruf, bizzat Maliye Bakanlığınca, bütçenin ha
zırlanması sırasında yapılmış olsaydı. 

Bakanlık, komisyon müzakereleri sırasında 
bütçesine maalesef sahip de çıkmamıştır ve dün
yanın hiçbir yerinde, hazırladığı bütçeyi bu şe
kilde terk eden bir Bakanlık da görülmemiştir. 

Adalet Partisi Grubu adına saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gümüş-
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Sayın 
Necip Mirkelâmoğlu, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (izmir) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; 

1972 malî yılı bütçesi üzerinde, evvelâ büt
çenin genel politika sınırları içinde bâzı müta
laalar arz ettikten sonra, Maliye Bakanlığı büt
çesi üzerinde anahatlariyle ve kaba çizgileriy
le, bazı satırbaşları çizerek muhterem huzuru
nuzu terk edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Cumhuriyet Senatosunu saygılar-
1?, selâmlıyorum. 

Muhterem senatörler, Sayın Gümüşoğlu'nun 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bütçe üze
rindeki eleştirileri konusunda yapmış olduğu bir 
telhimi, müsamahanıza sığınarak cevaplandır
mak istiyorum. 

Bizim, bütçenin Karma Komisyonda görüşül
mesinde, diğer Meclis ve Senato faaliyetlerinde 
bu Hükümet karşısındaki tutumumuz açıktır. 
Bütün iyi niyetlerimizle ve yüreğimizin bütün 
iyi hisleriyle biz bu Hükümetin başarılı olma
sını istiyoruz. Başarılı olma temennisinde, arzu
sunda ve gayretinde, bu çatı altında bulunan 
bütün siyasî temayülleri bir noktada birleştir
mek istiyoruz veya bir noktada hepsiyle birleş
mek istiyoruz. 

Bu hükümetin kendi özel şartları içinde de
ğerlendirilmesi gerektiği, birtakım hatalarının 
kendi programlarımız yönünden değil de, ken
disine vücut veren, hayat veren, kendisine şe
kil veren özel koşulların sınırları içinde değer
lendirilmesi gerektiği ve başarılarından da hiç
bir partinin bir istismar ve istifade hevesine ka
pılmadan, bütün bir millete ve bütün bir re
jime mal olan sonuçlar etrafında bir millî vah
det manzarası gösterilmesi gerektiği kanısm-
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dayız. Tenkitlerimiz böyle olmuştur, temennile
rimiz böyle olmuştur, desteğimiz ve takviyemiz 
bu yönlerde olmaktadır ve olacaktır. 

Şimdi, düsen değişikliği, ortanın solu politi
kası, bu politikayı söyleyenler bu noktaya ge
tirdiler gibi bir münakaşanın kapısını aralar
sak ya da açarsak, bundan hiç kimsenin faydası 
olmaz, ama bizim hiç zararımız olmaz. Meseleyi 
dar parti açılarından konuşacağımız zamanlar 
geride kalmıştır, ya da çok ileridedir, ama her 
halde bu zemin değildir. Bu zemin; bütün par
ti hislerini memleket hislerinin altına bıraka
rak ve memleket hislerimizi siyasî hesaplarımı
zın ve menfaatlerimizin üstüne çıkararak, bu 
dar geçitten geçişte, hükümetin hergün bizi nor
mal demokratik düzeye ve düzene ulaştırmak 
için attığı iyi niyetli adımları desteklemek yö
nünde, beslemek yönünde ve ona anlayış gös
termek yönünde ve istikametinde olmamızdır. 

Onun için, Sayın Günıüşoğlu'nun açmış ol
duğu dar parti münakaşalarına ve mülâhazala
rına girmeyi bugünün şartlarına uygun bir ko
nu telâkki etmemekteyim, 

SÖz bu noktaya gelmişken değerli senatör
ler, şunu da arz etmek istiyorum : Parlamento, 
millî iradenin tecelligâhıdır. Aynı zamanda Par
lamento milletin ruhundaki arzuları da, o arzu
lara nüfuz ederek tam ve doğruya yakın teşhis
ler yapılacak bir sahadır. 12 Mart muhtırası, 
belki de dünya tarihinde, dünya siyasî tarihin
de hiçbir memleketin siyasî hayatında görülme
yen. kendine özgü şartları yaratan ve bu "şart
ların içinde bir hükümete, bir düzene vücut ve
ren bir safha açmıştır. 12 Mart muhtırasının aç
mış olduğu bu yeni denemde, herkes, her fert, 
her parlamenter, her parti kendine düşen gö
revi mutlaka yapmalıdır, Ne hükümetin teke
rine taş koymak, onu hergün biraz daha nor
mal demokratik düzene bu memleketi kavuş
turmak için gösterdiği iyi niyetli çabaların 
önüne çıkmak, ne onu, «Buhranların ortaya çı
kardığı bir hükümettir ve buhranların deva
mından fayda ummaktadır, çünkü kendi var
lıklarını bu buhrana borçludurlar» gibi, birta
kım safsataların kucağına terk etmek doğru bir 
yoldur. 

Görüyoruz ki, iyi niyetle görüyoruz ki, bu 
hükümet hataîarıyle, kusurlarıyla, yanlışlarıyla 
ve yanlışlar, hatalar, kusurlar karşısındaki ten

kit hakkımızı mahfuz tutarak ifade ediyoruz ki, 
iyi niyetli çabalarıyle, gerek ekonomimizi, ge
rek maliyemizi, gerek siyasî hayatımızı hergün 
daha iyiye götürmek için birtakım gayretler, 
birtakım çabalar içinde görülmektedir. 

Hataları olmuyor mu? Oluyor. «Hatalar kar- : 

şısmdaki mülâhazalarımızı iyi niyetlerimizle 
mahfuz tutarak ifade ediyoruz» dedim. Şimdi, 
maruzatımda bunları bir ölçüde ifade etmeye 
çalışacağım. 

Yalnız, şunu hemen ifade edeyim ki, bu hü
kümet henüz bir senesini doldurmamıştır. Da
ha kurulduğu haftadan başlayarak, her siyasî 
kanaatteki gazetelerin; zam furyası başladı, iş
te şuna da zam geldi, buna da zam geldi, vergi 
tedbirleri geliyor, şunlar geliyor, bunlar geli
yor gibi, sanki hükümeti bütün bu zamları, bu 
vergi tedbirlerini almak vazifesiyle gelmiş gi
bi göstererek bu tedbirlerin köklerini kendin
den evvelki dönemde aramayarak, ona göz 
kapayarak, bütün bu sıkıntıların başlangıç nok
tası 12 Marttan sonra başlayan donemmiş gibi 
görerek ve göstererek meseleyi bu açıdan tet
kik etmekteki, tahlil etmekteki hatayı ve iyi ol
mayan niyeti muhterem huzurunuzda ifade et
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu memleketin ekono
misi uzun zamandan beri hastadır. Ekonomi 
mücerret bir mefhum değildir, bir sosyal olay
dır, Her sosyal olay gibi hem kendi içinde birta
kım irtibatları vardır, hem diğer sosyal olay
larla ve kurumlarla irtibatları vardır. Bir 
memlekette ihtilâl olmuşsa, ekonomi ondan etki
lenir; bir memlekette birtakım anarşi olayları 
olmuşsa, ekonomi ondan etkilenir; ayrıca, eko
nomik olayların da diğer sosyal olaylara birta
kım etkileri olabileceği gibi. 

Şimdi, bu hükümetin ne muhalefet mensu
bu, ne iktidar mensubu olmamanın özelliğini de 
bana bağışlayarak konuşmamı takibettiğinizi 
umuyorum âlicenaplığınızdan, 

Bu hükümet bir taraftan anarşi olaylarına 
el koyarken ve onun rahatsızlıklarından, sıkın
tılarından memleketi kurtarmaya çalışırken; 
bir taraftan da (müsebbip aramıyoruz, amil 
aramıyoruz, mesul aramıyoruz ama) türlü ne
denlerle, her halükârda kendinden evvelki dö
nemde teşekkül etmiş, tekevvün etmiş, türlü, 
nedenlerle dağılmış olan devlet ekonomisini ve 
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maliyesini düzeltmek gibi bir gayretin içine 
girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, millî gelirimizin bü
yük ölçüde henüz tarıma bağlı bulunduğu bir 
ekonomi yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki, böyle eko
nomiler daima iptidai ekonomilerdir. Dünyada 
büyük ölçüde tarım kesimine, tarım verimine, 
tarım yatırımına bağlı olan ekonomiler ileri 
ekonomi sayılmıyorlar. Bizde-henüz bu özellik 
devam etmektedir ve yakın foir istikbalde de bu 
özelliğini kaybedecek gibi görülmemektedir. Bu
na rağmen, idrak etiğimiz yıl, g'eride bıraktı
ğımız yıl bir Tanrı lütfü olarak, tarımımızda 
büyük bir verim artışı, üretim artışı olmuştur. 
Bu, geçen yılların % 1 - 2 oranında kalan nis
petini, birden bir sıçrama ile % 9 a yakın, % 8,7 
irtifama yükseltmiştir. Elbette bu ölçüde bir 
yükseliş, kalkınma hızımızı da büyük ölçüde 
etkilemiş bulunmaktadır. Ancak, bunu bir te
sadüfi faktör telâkki ediyoruz. Önümüzdeki yıl
lar hükümetin alacağı tedbirlerle, almasını te
menni etiğimiz tedbirlerle, daha ziyade tesadüfi 
amillere ve faktörlere bağlı olmayan, sıhhatli, 
sağlam, sağlıklı artışı millî gelire bir sağlam 
unsur olarak getirmesini, katmasını kendisin
den bekliyoruz. 

Sınai üretim 1971 yılının ilk 3 ayında evve
lâ yavaş ve yıl ortalarından itibaren de hızlı bir 
artış göstermiştir. Yalnız inşaat sektörü ve oto
motiv sektörü bundan hariç kalmıştır. Genel 
olarak yıl sonuna kadar % 7 bir artış beklen
mektedir. Planın öngördüğü hedefin altın ol
makla beraber, bu sürükleyici sektörde ken
dinden evvelki yıllara nazaran bu önemli artışı 
da gene hayırlı bir alâmet ve işaret olarak ka
bul etmekteyiz. 

Değerli senatörler, 
Türlü nedenlerle 1971 yılında toplam kay

naklarda hızlı artışlar olmuştur. Fakat bu hız
lı kaynak artışlarının aynı ölçüde yatırımlara 
yönetmediğini görmekteyiz. Son birkaç yıldan 
itibaren muntazam şekilde, % 20 civarında, 
gayrisâfi millî hâsılaya oranı % 20 civarında 
olan yatırımların 1971 de bu orana varamaya
cağı görülmektedir. Pek az bir nispette bunun 
altında kalacağı tahmini yapılmaktadır. Bunun 
türlü nedenleri olmak icabeder ve bu nedenle
rin hepsi de icra iradesinin dışında tekevvün 
etmiş birtakım sebeplerdir, 
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İnşaat sektöründe, özellikle ticarî ve sınaî 
yapılar inşaatında azalma olmuştur. Bu azal
manın, esefle ifade edelim ki, bundan sonraki 
yıllarda sınai üretiminde bir azalma tehlikesi
nin işareti saymak temayüllerine hak verdir-
miyecek şekilde gelişmesini arzu etmekteyiz. 
Ancak, mesken inşaatında bir azalma olmamış
tır. 

Sayın senatörler, istihdam konularına gelin
ce : 

1971 de istihdam hacminde bir önceki dö
neme göre umulan, beklenilen ölçüde bir artış 
olmamıştır. Bilhassa dış istihdam olanaklarında 
bir daralma belirmiştir. Bu, elbette uluslararası 
koşullar nedeniyle olmuştur, ama bu daralma
nın bizi ve ekonomimizi derinden, yakından et
kileyecek birtakım sonuçlarına bugünden dik
kat çekmekte" fayda vardır. 

Yurt içinde esasen bir istihdam sorunumuz 
vardır; istihdam darlığı, yetersizliği, kifayet
sizliği vardır. Yurt dışı imkânlarının daralması 
ihtimali bu tehlikeye yoğunluk kazandıracak
tır. ikincisi, son yılların, bilhassa son yılın eko
nomimiz bakımından en talihli olayı işçi döviz-
lerindeki artıştır. Bize, belki de 30 yıllık ekono
mik hayatımızda görmediğimiz ölçüde sağla
dığı döviz rezervlerinin, bundan sonraki yıllar
da ümitbahş bir şekilde gelişmemesi ihtimalini 
bir tehlike olarak göstermektedir. İstihdam ko
nularını da, ekonomimizin bir önemli meselesi 
olarak, muhterem hhzurunuzda arz etmiş bulu
nuyorum. 

Geride bıraktığımız yıl, ekonomimizin en 
belirgin hastalığı fiyat artışları, enflâsyon te
mayülleri belirtileri olmuştur. Bunu, mücerret 
bir enflâsyon hadisesi olarak ele alıp burada di
diklemek, eleştirmek elbette mümkündür. An
cak, buna neden olan faktörler tahlil edilirse, 
tetkik edilirse; bu, ekonominin tabiatı içinde 
oluşan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şöyle ki : 
Biraz evvel arz ettim, işçi dövizleri bir re

zerv yaratmıştır. İkinci Cihan Savaşının rezerv 
biriktiren ekonomi politikasından sonra, 30 yı
la yakın bir zamandan beri Türk ekonomisinde 
böyle bir talih olmamıştır, hüsnü talih olmamış
tır. O halde, işçi dövizleri bir yandan böyle bir 
bahtiyarlık, böyle 'bir mutluluk vesilesi halin
de büyürken ve bizi arkasında sırtını dayaya-
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cağı, güven duyacağı bir servet halinde bize bir 
itimat ve güven telkin ederken; öbür yandan 
da, bunun karşılığı Türk parasının iç piyasaya 
dökülmüş olması bir ekonomik olay olarak kar
şımıza çıkmış bulunuyor. Bir para arzı, bir pa
ra genişlemesi, para hacmmda bir artış olarak 
ortaya çıkıyor ve fiyatları kendi ölçüsünde et
kiliyor. Halbuki, üretimi artır amıyor sunuz. 
Çünkü, üretim sahasının yapısal zorunlukları 
dolayısiyle sınai üretimde istediğiniz sonucu kı
sa vadede almanız mümkün değildir. Mal arzı
nı artıramadmız; fakat para arzı arttı. Bu ara
daki dengesizlik ölçüsünde, fiyatlarda bir artış 
olacağını tabiî kabul etmek gerekiyor. 

Değerli senatörler, geçen sene Maliye Ba
kanlığı bütçesi bu kürsüde gene münakaşa edi
lirken, o samanın s ay m Maliye Bakanına ben
deniz yine grupumun sözcüsü olarak yerimden 
sual tevcih etmiş ve «Bu bütçe, toplu sözleşme 
ihtimallerini, 1971 yılında süreleri dolan ve ye
nilenmesi gereken toplu sözleşme ihtimallerini 
hesabetmiş midir? Buna hazırlıklı mıdır? Buna 
ihtiyatı var mıdır?» diye sormuştum. O dönemin 
Sayın Maliye Bakanı da, «Her kurum kendi 
bünyesi içinde bunu hesabetmiştir. Hesap etmiş 
olmak faraziyesine dayanıyoruz ve bunun böy
le olduğunu kabul ediyoruz» buyurmuşlardı. 
Şimdi, ekonomik göstergeler ortaya sermiş bu
lunuyor ki, o zaman bizim sormuş olduğumuz, 
tabiî endişe ile sormuş olduğumuz bu sual, bi
zim endişemize hak verecek yönde gelişmiş ve 
sonuç vermiştir. Toplu sözleşmelerin getirdiği; 
elbette işçinin hakkı olan; hattâ fiyat artışları 
karşısında onun bile altında kalan toplu söz
leşmenin getirmiş olduğu ücret artışları o büt
çede hesabedilmediği için, fiyatların artışına 
olumsuz yönde bir etki yapmıştır. 

Bir 'başka faktör; 1971 bütçesinin genel 
hacmi içinde gösterilmeyen ve fakat bütçe çık
tıktan sonra Meclislerimize getirilen ve kabul 
edilen milyarlarca liralık ek ödeneklerdir. Biz 
o zaman, «Bütçe gerçekçi olmalıdır, bütün bir 
yılın faaliyetlerini ihtiva etmelidir ve o faali
yetlerin gerektirdiği ödenekleri beraberinde 
getirmelidir» gibi ekonominin, malî politikanın, 
bütçe tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan sözle
ri, uyarılanı defalarca söylemiş olmamıza rağ
men, Bütçe kabul edildikten sonra, şu ana ka
dar, kesin miktarını bilmiyorum ama, her hal

de 5 milyar liraya yakın ayrıca ek ödenek ka
bul edilmiştir. Bunları da bir etken olarak ka-
bııf etmek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİEKE-

LÂMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Ayrıca, bütçe açıkları ve kamu ihtiyaçları 
ve tarım kesimindeki destek mubayaaları vesi
lesiyle Merkez Bankası kredi kaynaklarına, 
avans kaynaklarına el uzatılmış olması ve on
dan da yine birkaç milyar liranın alınıp piya
saya götürülmüş olması fiyat artışlarının bir 
ayrı nedeni olmuştur. 

Değerli senatörler, bunları artırmak, bunla
rın üzerinde durmak, ekonominin diğer meşele
rini tahlil etmek, dış ticaret meselelerini, itha
lât ve ihracat konularını ve bunlardaki hasta
lıkları tahlil etmek, elbette bir sağlam görüşü 
ortaya koymak için gerekmektedir. Ancak, za
man buna elvermemektedir. Şu kadarını arz 
edeyim ki, ihracatımızdaki gelişme tatmin edici 
değildir. Gerek sınaî üretim sahasında alınacak 
tedbirlerle, gerek formaliteler, Devlet formali
teleri, bürokrasi engelleri üzerinde ve yönünde 
alınacak tedbirlerle, ihracatımızın en kısa za
manda sağlıklı bir gelişmenin güvene 3Si olacak 
düzeye getirilmesi gerekmektedir. Yoksa, geçi
ci olmamasını temenni ettiğimiz, ama geçici ol
masından çok korktuğumuz işçi dövizlerine 
bağlı kalan bu ümitleri ihtiva eden bir ekono
minin istikbal bakımından bize güven vermeye
ceğini değerli Hükümetimiz de kabul edecektir. 
Bımun için ihracatımıza yapısal birtakım ted
bir almak ve getirmek zorunluluğu vardır. 

İthalâtımız Cumhuriyet hayatının rekor ra
kamını vermiştir, ama ithalâtın bünyesini, kom
pozisyonunu tetkik ettiğiniz zaman bunda da 
sağlıklı bir gelişme göremiyorsunuz. Daha ziya
de yarı mamul ve hammadde ithalâtında ağır
lık var, fakat sanayie yönelen, yatırıma yöne
len ithalâtta öbürlerine oranla bir öncelik yok
tur. Bundan sonraki politikada bu durum na
zarı itibara alınırsa, elbette daha tedbirli ha
reket etmiş olacaktır Sayın Hükümetimiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Hükümetin ge
tirdiği finansman konularındaki tedbirler üze
rinde grubumuzun noktai nazarım arz edip, iki 
dakikada muhterem huzurunuzu terk edeceğim. 
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Adalet Partisi iktidarının beş yıllık iktisadî 
politikasının doğal sonucu olarak 1971 bütçesi, 
Sayın Maliye Bakanımızın ifadelerine göre, 8 
milyar civarında bir açık verecektir. 1972 kamu 
harcamaları ise, 1971 e g'öre, 19 milyarı aşkın 
bir fazlalıkla getirilmiştir. Bu, 1972 de 19 mil
yarlık bir ek gel'ire ihtiyacın ifadesidir. Sayın 
Hükümetimiz bu ek gelir ihtiyacının 4 milyarı
nın iç istikrazlarla ve 15 milyarının da vergi ve 
vergi gelirlerindeki artış ile karşılanmasını ön
görmektedir. 15 milyarlık ek vergi gelirinin 8 
milyarı mevcut vergilerden ve % 24 oranında 
gerçekleşeceği umulan gelir artışından beklen
mektedir. Geçen yıllar bu oran en fazla % 14 
oranında kalabildiği için, biz bu artış ümidini 
ve tahminini İyimser bir zorlama olarak karşı
lamaktayız. Geriye kalan 7 milyarlık ek gelir, 
yeni getirilecek vergilerle sağlanacaktır. 

Geçmiş dönemlerin bir başka sonucu da, 
1971 de fiyatların alabildiğine yükselmesi ol
muştur. Yapılan hesaplara göre, 1971 yılı so
nunda fiyat yükselişi % 20 nin üstüne çıkmış, 
% 22 oranlarına varmıştır. Yalnız, uzmanlar 
1972 de aynı oranda bir fiyat artışı bekleme
mektedirler. Böylece, son iki yılda fiyatlar şim
diye kadar alışılmamış bir ölçüde ekonomimizin 
bünyesini tehdidetmiş olacaktır. Plan hedefleri
nin gerisinde kalarak tarım ve sanayi üretimin
de gereken gelişmeyi sağlayamayan geçmiş ikti
darlar, bir yandan devalüasyon yapmak zorun
da kalmışlar; ki bugünkü fiyat artışlarında bu 
operasyonun hem nispetinde, hem zamanında, 
hem de ondan sonraki zam hareketlerinde ya
pılmış olan hatalar yüzünden bugünkü fiyat 
hareketlerinde bunun inikasını, yansımalarını 
görmekteyiz. Öte yandan, Devletin İçinden çı
kamadığı ve çıkamayacağını buradaki müzake-
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relerinde o zaman söylediğimiz, Devlet Personel 
Kanununun büyük hesapsızlıklarla getirilişini 
ve uygulanışını da yanlış iktisadî ve malî poli
tikanın bir sonucu olarak görmekteyiz. 

Böylece, ekonomimizde görülen talep artış
ları, Sayın Erim tarafından kurulan İkinci Hü
kümette de bu talep fazlasını, yeni vergilerle 
gidermeye çalışmak gibi bir arzu ve temayülün 
belirdiğini göstermiştir. Gerek fiyat yükselişi 
ve gerekse yeni getirilen vergiler, pahalılıktan 
en çok bunalan dar gelirli yoksul halkı etkileye
cek ve sanayideki gelişmeyi güçleştirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamızı bağlar
ken, biz, Hükümetimize, her yıl yeni vergi ted
birleriyle, her yıl yeni finansman kaynağı ara
ma gayretleriyle Parlâmentonun huzuruna gel
me itiyadını artık bu sene bu bütçeye gömerek, 
bundan sonra sağlıklı gelişmelerin ekonominin 
kendi bünyesinde yaratacağı kaynaklarla bütçe 
finansmanı sonucunu sağlayacak tedbirleri al
masını temenni ederiz. 

Bütçenin milletimiz için, memleketimiz için 
hayırlı olmasını dilerken, ayrıca, bu bütçeye 
emek veren, tıpkı çeşme başında herkese su da
ğıtıp bir tas içmeden kendisini bundan mahrum 
bırakan insan misali, bütün Devlet sektörlerine 
harcayacağı parayı verip, kendilerini sıkıntıya, 
ıstıraba, zahmete mahkûm eden Maliye Teşkilâ
tının fedakâr mensuplarını ve bütçeye emek 
vermiş ve bütçeye ümit bağlamış herkesi huzu
runuzda selâmlarım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mirke-
lâmoğlu. 

Saat 20,45 te toplanmak üzere 33 ncü Birle
şimin ikinci Oturumunu kaaptıyorıım. 

Kapanma saati : 19,10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,45 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Si/as), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum, 

Gruplar adına konuşmalar son buldu. Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Orhan Kürüm-
oğlu ikinci kez görüşme talebinden bulunuyor. 

Buyurun Sayın Kürümoğlu, 15 dakikalık sü
reniz var. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜM
OĞLU (Bitlis) — Saym Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; 

Bir hususu tescil etmek ve zabıtlara geçir
mek zaruretini hissetiğimiz için ikinci kez Ada
let Partisi Grubu adına söz almış olduk, Vakti
nizi alacağım için peşinen özür diliyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü Sa
yın Mirkelâmoğlu, benden evvel Grubumuz adı
na Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi ifade buyuran saym arkadaşımız Os
man Gümüşoğlu'nun bir telmihini esas almak 
suretiyle, bâzı konularda, yapıcı olduğuna kani 
olduğum beyanlarda bulundular. 

Saym Gümüşoğlu'nun, konuşmasında Mali
ye Bakanlığının bütçesini tahlil ve tenkidedsr-
ken, gerek bütçede ve gerekse 1972 programın
da ve Üçüncü Beş Yıllık Plânda devletçilik fik
rinin hâkim olduğunu, halbuki tatbikatın sonuç
ları olarak, nispetlerde ifade ederek, özel teşeb
büs ve özel sektörün yaptığı yatırımların daha 
iyi sonuçlar verdiğini izah ettiler, sonra da ay
nen şöyle dediler : «Ancak, bu arada Maliye 
Bakanı ile mutabık bulunduğumuz bir noktaya 
işaret etmek isterim. Türk ekonomisine veril
mek istenen istikamet 1972 icra programı ile 
belli olmuştur. Bu yol, ileri derecede devletçili
ğe doğrudur; bu yol, ağır bir enflâsyonist orta
ma doğrudur; bu yol, orta tabakanın ve muta
vassıt sınıfın ezilip, tedirgin edilmesi yoludur; 
bu yol, düzen değişikliğini arzu edenlerin yolu
dur » 

Zannederim ki, Saym Mirkelâmoğlu bu tel
mihi esas almak suretiyle, fikirlerini bu esasa 

bina ederek, siyasî mahiyet taşıyan ve konuş
masının ilk kısmını teşkil eden konuşmayı yap
mak lüzumunu hissettiler. 

Tespit edebildiğim kadarı ile Saym Mirke-
lâmoğlu'nun beyanlarını tekrar etmek istiyo
rum. 

Fikirleri muayyen noktalarda temerküz edi
yor; «Bütçenin, Bütçe Karma Komisyonunda 
ve Senatodaki müzakerelerinde; niyetimiz Hü
kümetin başarılı olmasıdır.» Sayın Mirkelâm
oğlu'na aynen katılıyorum, Grubumuz adına. 

«Bu konudaki gayrette, bir noktada herkes 
ile birleşmek istiyoruz. Hükümetin özel şartları 
içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, başarıla
rından da hiçbir partinin istifadeye kalkışma
dan ona mal etmesi gerektiğini...» diyorlar; bu
na da aynen katılıyoruz. 

«Ortanın solu politikasını dar parti açıların
dan konuşacağımız zamanlar geride kalmıştır, 
ya da ilerde kalmıştır.» Aynen mutabıkım, ka
bul ediyoruz. 

«Gümüşoğlu'nun açtığı dar parti münakaşa
larına girmeyi, bugünün şartlarına uygun bul
muyorum.» Doğrudur, katılıyoruz. 

«Parlamento, millet iradesinin tecelligâhıdır.» 
Aynen ve daha candan katılıyoruz. 

«12 Mart Muhtırası, dünya siyasî tarihinde 
hiçbir memlekette görülmeyen ve kendine özgü 
bir safha yaratmıştır.» Tamamen katılıyoruz. 

«Bu yeni dönemde her fert, her parlamenter, 
her parti kendisine düşeni yapmak mecburiye
tindedir.» Tahallükle katılıyoruz. 

«Zira, iyi niyetle görüyoruz ki, yaptığı iyi 
niyetli çabalarla ekonomimizi selâmete çıkarma
ya çalışmaktadır.» 

Burada, Saym Mirkelâmoğlu 'mm beyanına 
katılmıyoruz. Çaba budur, fakat tatbik edilen 
usul itibariyle katılmıyoruz. Yani, katılmadığı
mız noktayı da tavzih edeyim. 

«Kurulduğu günden beri her türlü vasıta ile 
Hükümetin bu çalışmalarını tenkide girersek, 

— 326 



C. Senatosu B : 33 9 . 2 " . 1972 0 : 3 

başarısızlığını temine gayret eder gibi bir tu
tuma sevk etme çabaları olmuştur.» Aynen katı
lıyorum. 

«Bu Hükümet, bir taraftan anarşiye çare bu
lurken, bir taraftan da kendinden evvelki dö
nemde teşekkül eden nedeni ne olursa olsun eko
nomik sıkıntıları giderme yolunu aramıştır.» 

Burada, fikir itibariyle Hükümetin bu çaba 
içerisinde olduğu noktasında katılıyoruz, yalnız 
«nedeni ne olursa olsun» hususundaki işaret et
mek istediği yöne katılmadığımızı ifade ediyo
ruz. 

Şimdi, bu iki konuşmayı bu şekilde karşılaş
tırdıktan sonra bir hususu bilhassa tescil etmek 
istiyorum. O da şu: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuş
ma yapan arkadaşımızın bu beyanları, zannede
rim ki Grubunu da bağlar. Fakat bütçenin Büt
çe Karma Komisyonundaki müzakereleri sırasın
da ve müzakereyi müteakip, maalesef bu beyan
larla partinin oradaki üyelerinin, tutumu, yek
diğerini mübayindir. Zira, muhalif kalmışlar
dır hepsi. Biz, Sayın Mirkelâmoğlu'nun dokun
duğu noktalarda Hükümete hak verdiğimiz ci
hetle, ona yardımcı olma zaruretini hissetmiş 
ve bütün Adalet Partisi üyeleri Bütçe Karma 
Komisyonunda Bütçe Kanunu tasarısının lehin
de oy kullanmışlardır. 

Sayın Mirkelâmoğlu'na sormak isterim; eğer 
şimdi, dile getirdiğim ve görüşünüz olarak bize 
tavsiye ettiğiniz hususları bir parti görüşü ola
rak ifade buyurduysanız, partinizin sözcüsü sı
fatı ile bu sözleriniz partinizi bağlayacaktır. 
Hiç olmazsa bugüne kadar tutumunuzun, Hükü
met karşısında olan vaziyetinizin bundan sonra 
düzeleceğine inanmak isteriz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Nasihat-
larımza teşekkür ederiz. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ-
LU (Devamla) — Biz de' nasihat dinledik, kar
şılıklı oluyor. 

Sayın Başkanım, vaktinizi fazla almayaca
ğım. Bu sebeple bu hususu sadece tescil etmiş 
oldum. 

Biz, Adalet Partisi olarak, özel teşebbüsün 
hiçbir zaman ihmal edilemeyeceği kanaatindeyiz 
ve bu görüşümüze aykın olan konularda değil 
ikinci Erim Hükümeti, en güvenilir Hükümet 
dahi olsa, yine yapıcı tenkitlerimizi ileri sürece

ğiz, ama bundan ne Cumhuriyet Halk Partisi, 
ne de başka bir parti veya başka bir grub alın
masın. Bizim görüşümüz bu. Muhterem Grub 
Sözcüsü arkadaşımız da tamamen bu çerçeve içe
risinde Grubumuzun görüşlerini dile getirmiş ve 
yapıcı yönde tenkitlerde bulunmuştur. 

Bu sebeple tavsiyeden, nasihatten ziyade, ba
na öyle geliyor ki, tatbikatımızı söylediklerimi
ze uydurursak çok daha iyi sonuca varırız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kürüm-
oğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 
ikinci kez 15 dakikalık hakkınızı kullanıyorsu
nuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Kürümoğlu'nun konuşmaları, bana vatan 
şairi Namık Kemal'in bir beyitini hatırlattı : 

«Memleket bitti, hâlâ bitmedi sen, ben. 
Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşme.» 

Değerli arkadaşlarım, neyin kavgasını yapı
yoruz? 

Demokratik rejim varsa; partiler var, Mec
lis var, Senato var, basın hürriyeti var, tartış
ma var, insanca yaşamanın şartlarını oluştura
cak ortam var; yoksa, hiçbir şey yok. Şimdi, öy
le bir dar geçitten geçiyoruz ki, öyle bir dar 
boğazda bulunuyoruz ki, biribirimizin birtakım 
açıklarından istifade edecek, ufak istismarlara 
tenezzül edecek, sen bunu dedin, ben bunu de
dim gibi hesaplara düşecek zamanda değiliz. 

Şimdi, şöyle bir bayrak altında toplanmalı
yız: Programlarımıza, parti noktai nazarımıza, 
parti felsefemize uygun görüşlerimizi mahfuz 
tutarak, bunlardan fedakârlık yapmayarak, ama 
ilk hedef olarak memleketi evvelâ demokratik 
düzene tekrar götürecek ve demokratik düzeni 
bütün sıhhatli şartları ile tekrar ortaya koyacak 
çabaları gösteren ekibe, insanlara ve bu renk
teki çalışmalara ruhumuzun bütün sıcaklığı ile 
yardımcı olacak ve iştirak edecek bir ortamda 
yaşamaktayız. 

Şimdi, bu genel konuşmadan sonra, Sayın 
Kürümoğlu'nun üzerinde durduğu hususlara te
ker teker geliyorum. 
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Benim konuşmamın yapıcı olduğunu kabul 
etmişler. Teşekkür ederim. Ben de kendilerinin 
konuşmalarında yapıcı bir ruh hâkimiyetini gör
düm. 

Devletçilik fikrinin hâkimiyetini, bir zarf 
unsuru olarak gördüklerini parti görüşü olarak 
Sayın Gümüşoğlu ifade ettiler, kendileri teyit 
ediyorlar. Değil bizim görüşümüze göre, bizim 
anlayışımıza göre... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ata
türk'ün görüşüne göre. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Atatürk'ün bize miras 
bıraktığı görüşe göre, Anayasamıza hâkim gö
rüşe göre ve memleketi Padişahlık döneminden 
sonra o hacil, o zelil dönemden itibaren düştüğü 
çukurdan bugünkü şeref irtifama çıkaran eko
nomik uygulama, devletçilik uygulamasıdır. 
Anayasada, Devletin ekonomisinde hâkim tepe
ler Devlet tarafından tutulmuştur, Devlet tara
fından tutulacaktır. Siz, devletçiliği, karma eko
nomiyi, liberal ekonomiye geçmek için bir saf
ha telâkki edersiniz, biz devletçiliği bir hedef te
lâkki ederiz. Aramızdaki ekonomik fark budur. 
Bu fark, muhteremdir, mahfuzdur. Sizin görü
şünüz size, bizim görüşümüz bize aittir. Sizin 
görüşünüz size ne kadar şeref verirse, bizim gö
rüşümüzün şerefi de bizimdir. Bunu mahfuz tu
tuyoruz ve biz devletçiliği, Atatürk'ün bıraktı
ğı çizgiler ve ölçüler içinde bu memleketin bun
dan sonraki dâvalarının ve sorunlarının hallin
de de en sihirli ve en tılsımlı bir anahtar telâk
ki ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, cümlenin maksudu bir, 
ama rivayet muhtelif. Karma ekonomi, hangi ni
yetle yersen o tadı veren bir meyva değildir. 
Karma ekonomi muayyen bir kompozisyondur. 
Karma ekonomiyi biz bir geçiş dönemi olarak 
telâkki etmiyoruz; bir devamlı sistem kabul 
ediyoruz ve o karma ekonomi içinde, Devletin, 
milletin hayatına hâkim olan tepeleri Devletin 
iktidarında ve Devletin elinde tutan bir görüşe 
ağırlık veren bir görüşü, bir noktai nazarı Ata
türk'ten devralmış, miras almış bir Partinin nok
tai nazarını ifade ediyoruz. 

Bu yol, düzen değişikliğini isteyenlerin yo-
luymuş. Buna lüzum j^ok. Biz düzen değişikli
ği istiyoruz, biz ortanın solunda bir düzen de
ğişikliği istiyoruz; konuşmamda da ifade ettim, 

arz ettim; memleketin kurtuluşunu, Devletin ha
yatım sağlam temellere oturtmanın şartlarını 
bunda görüyoruz. Ama arz ettim, dedim ki: «Bu 
münakaşaları bugün yapmayalım.» Bu münaka
şaları dün yaptık; yarın da yaparız, ama bugün 
bir telif zeminindeyiz. Bu münakaşaları rahat ra
hat yapabileceğimiz bir zemine gitmek için el-
ele, kolkoîa bir arada gayret sarf edelim. Nok
tai nazar farklarımızı mahfuz tutarak bir telifçi 
anlayışla bir muayyen hedefe gitmek için bir iti
lâf yapalım, bir ittifak yapalım noktai nazarın-
dayım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Biz hazı
rız. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, niyetimiz, Hükümetin başarısı. Eğer gerçek 
öyle ise; sizinki öyle bizimki öyle, hiçbir parti
ye mensup olmayanlarınki öyle, diğer gruplarm-
ki öyle... O halde, Hükümetin başarısı kendi 
özel şartları içinde rejimin başarısıdır. 

Istırabınızı anbvorum, nihayet bir iktidar 
partisi idiniz... (A. P. sıralarından «Hayır, ha
yır» sesleri.) Müsaade buyurun. İktidar parti-
siydiniz... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen, 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Bir müdahale oldu; 
bugün değilsiniz, ama bu dönemi kendi şartları 
içinde anlayışla geçirirsek, yarm sandık gelir 
ortaya, seçim gelir ve herkes yerini alır. Bu dö
neme gitmek için yine anlayış içinde biribiri-
mizi destekleyerek, biribirimisi kollayarak ve 
biribirimizle anlaşarak yürümemiz gereken bir 
nemindeyiz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bu söz
lerinizi taahhüt kabul ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Taah
hüde lüzum yok, biz zaten... 

BAŞKAN — Lütfen, efendim, lütfen... 
C. H. P, GRUBTJ ADINA NECİP MİRKE-

LÂMOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
şimdiye kadar, siz bizden çok yenisiniz, Cumhu
riyetin kuruluşundan bugüne kadar, Cumhuri
yet Halk Partisi hiçbir zaman kendisiyle tezat 
haline gelmemiş bir doğrultuda yürümektedir 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin yaşama sırrı bu-
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nun içinde mündemiçtir. Bizim en kuvvetli yö
nümüzden bizi vuramazsınız, bunu bilmenizi is
tirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin ekonomik 
dağınıklığa çare bulmak için gayret gösterme 
çabaları içinde bulunduğu noktai nazarıma iş
tirak ediyorsunuz, yalnız, «Nedeni ne olursa ol
sun» mülâhazasına, saplamasına iştirak etmiyor
sunuz. Bunun münakaşasını bugün yapmayalım 
diyorum, ama isterseniz bugün yapalım, isterse
niz yapalım... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Başka za
man. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla,) — Ama bunda en alnı 
açık, en yüreği rahat olan grup biziz, olan grup
lardan birisi biziz; ama her halde siz değilsiniz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Hakem olarak bizi alın. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, bundan evvel benim yap
tığım konuşma ve şimdi yaptığım konuşma, el-
betteki Cumhuriyet Halk Partisini bağlar. Yal
nız, ben konuşmam süresinde ve esnasında şöy
le bir mülâhazayı da ortaya koydum : «Bizim 
beğenmeme hakkımız, eleştirme hakkımız, ten
kit hakkımız mahfuz.» dedim. Bu mahfuziyet 
içinde Hükümetle beraber olmadığımız, hatalı 
gördüğümüz, yanlış gördüğümüz ve elimizden 
gelirse doğrultmak istediğimiz sağlam bir nok
taya getirme istediğimiz meselelerde görüşleri
mizi ifade ediyoruz, açıkça ve rahatça. Ama ge
nel doğrultuda, bu Hükümetin iyi niyetle başa
rılı olmasını, başarı kazanmasını istiyoruz ve ba
şarılı bir yönde yürüdüğünü de görüyoruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Tatbika
tınız uymuyor. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) —Uyuyor, uyuyor, işte 
şu anda bir uygulama yapıyoruz. Şimdi bıraka
lım bütün bunların hepsini... 

MEHMET ÂDEMOĞLU (Adana) — Yarın 
oylamada belli olur. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — özel teşebbüsler, özel 
teşebbüse sizin verdiğiniz ağırlık, özel teşebbüs 
karşısında bizim görüşlerimiz, bugünden değil 50 

yıldan beri belli. Bu görüşleri mahfuz bulun
durarak ve bu görüşler doğrultusunda müstak
bel iktidarımızda icraat yapmayı kendimiz için 
kendimize karşı bir vazife telâkki ederek... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Namuslu özel 
teşebbüsle beraberiz ama. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Elbette, bir karma 
ekonomide özel teşebbüsün yeri var, ağırlığı 
var; Devlet teşebbüsümüzün yeri var, ağırlığı 
var. Bize göre devletçiliğin hiç... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ama, hepsine na
mussuz diyorsunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Hayır, hiç öyle bir şey 
demedik. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECİP MİRKE-
LAMOĞLU (Devamla) — Hangimizin ağzın
dan, ne zaman bütün özel teşebbüsü namussuz 
ilân eden bir itham dinlediniz, lütfen söyleyi
niz. Hiçbir zaman, özel teşebbüs var, namuskâr 
sınırları içinde çalıştığı müddetçe muhterem
dir. Devlet teşebbüsü var... Devlet teşebbüsü 
bugünün modern Türkiye'sini yaratan Ata
türkçülük ruhunun muhteşem eserleri İktisadî 
Devlet Teşebbüsleri ve diğer uygulamalar, 
bunların hepsi tarihin eleştirmesine açık bir 
geçmiş uygulamasıdır, istikbalde de millet bize 
iktidar verirse, bu uygulamaya devam edece
ğiz; vermezse muhalefet sırasında oturup, bu
nun şerefini bize yeter telâkki edip, ama ikti
darları kendi noktai nazarımız yönünden ten
kit etmeye, murakabe etmeye, kontrol etme
ye devam edeceğiz. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mirke-
lâmoğlu. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu zatıâliniz 
tavzihte mi bulunmak istiyorsunuz? 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, söylememiş olduğum bir söz sebebiyle mü
nakaşa açılmıştır. 

BAŞKAN — Onu, lütfen oradan ifade ede
mez misiniz? 
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O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Be

nim maruzatım Maliye Bakanının bir beyanı 
üzerine idi. Maliye Bakanı, Komisyon çalışma
ları bittikten sonra, gazetelere akseden ifadesi
ne göre, «Halk Partili arkadaşların Hükümetin 
karşısında mıdır, anlamadım» şeklinde bir ifa
dede bulunmuştur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Anla
mamış ne yapalım? 

BAŞKAN — Canım, müdahale etmeyelim 
efendim. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Ben 
bu arada dedim ki... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu da 
istismar edilir mi, yapılır mı bu? 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim 
efendim. Müdahale etmeyelim.. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — An
lamıyorum; arkadaşın müdahale şeklini bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. Müdahale etmeyelim; buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından «Kürsüye gelsin» 
sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz, 
bir sözü istirmar etmiyoruz, burada. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, kürsüye 
buyurun efendim. Çok kısa olarak buradan ifa
de edin. (C. H. P. sıralarından, «olmaz öyle 
şey» sesleri). 

Efendim, işi şirazesinden çıkarmak değil; 
sizlerin tavsiye ettiğiniz şekilde bir noktaya 
eriştirmek için çalışıyoruz. Eğer samimî isek, 
hepimiz bir noktaya doğru yönelelim. 

Buyurun efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir sözü 

istismar edenler var. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen mü

dahale etmeyiniz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, Başkanlığınız bize nasihat imkânını 
veremez. Bize nasihat edemezsiniz. Başkanlık 
Divanında oturuyorsunuz, bize nasihat edemez
siniz. 

BAŞKAN — Kim veriyor nasihati? 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, lütfen kürsüye gelsinler de fikir
lerini beyan etsinler.. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başkan

lık Divanında yüce bir vazifede bulunuyorsu
nuz, bizlere nasihatta bulunamazsınız. 

BAŞKAN — Ne demek bu? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz d i 

yorsunuz ki, «Eğer bu işi halletmek istiyorsa» 
nız şu şekilde konuşun, bu şekilde konuşun». 
Bu size ait bir vazife değildir. Siz bitaraf bir 
makamda oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Dövüşün mü diyelim efendim? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 

hayır. Siz Maliye Bakanının bir konuşmasını 
fırsat bilerek, birtakım konuşma imkânları ve
rirken, bize de nasihatta bulundunuz. 

BAŞKAN — Ne alâkası var benimle Sayın 
Hazerdağlı? Benimle ne alâkası var bunun? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunu 
anlayacak kadar aklımız var. Biz bunu görü
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Muh

terem arkadaşlar; 
Aslında, Bakanlık bütçesinin tümü üzerin

de açıkça ifadeden kaçındığım bir gerçeği de 
ortaya koymak istiyorum. Birinci Erim Hükü
meti zamanında hazırlanan icra Programının 
bir neticesi olarak, bugünkü bütçe sıkıntıları 
içindeyiz. Mâruzâtımın başında, «Bu Bütçe Dev
let kesimine ağırlık tanıyan, yatırımları daha 
çok bu kesime tefrik eden bir görüşle hazırlan
mıştır. Bu itibarla, aşırı bir Devletçiliğe doğru 
yönelmiştir», beyanında bulundum, teşhisim bu. 
«Yalnız, Maliye Bakanı gibi anlamadığım bir 
konu var; Cumhuriyet Halk Partisinin Komis
yondaki sayın üyeleri kendi felsefesine uygun 
bir tutuma itiraz etmişlerdir, ben bunu anla
madım, kendileri gibi» dedim. Şimdi, aslında 
bizim bütçeye muhalefette bulunmamız lâzım
ken ; biz olumlu oy kullanıyoruz; bu itibarla, 
ben de bu muhalefeti anlamadım şeklinde bir 
beyanda bulundum. Ben ne kimseyi itham et
tim; ne kimse hakkında da her hangi bir be
yanda bulundum. Ben sadece bütçenin genel ka-
rekteri itibariyle, bütçenin aldığı istikâmet iti
bariyle... 
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BAŞKAN — Lütfen kısa olsun efendim. ! 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Bu 

arkadaşları tatmin edeceğini ifade ettim. Ma
ruzatım bu. Benim maksadım ne şu ne bu kişi
dir. Aslında belki mizacım da müsait değil, ama 
ben sadece Maliye Bakanının şahsını tenkidet-
tim. Amacım da şu idi Maliye Bakanının her 
mesele hakkında gazetelere beyanat vermesi, 
psikolojik tesirleri bakımından, ekonominin 
birtakım. 

BAŞKAN — Peki Sayın Gümüşoğlu, bu 
noktalara girmeyelim artık.. Bir noktanın tav
zihi için söz aldınız. Bu tavzih de yapılmıştır. 
Anlaşıldı, teşekkür ederiz. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkanım, bir hususun tavzihine ihtiyaç gö
rüyorum. Müsaade buyurursanız kısaca arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Ne gibi efendim? 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Bütçe Karma Komisyonunda muhalefet şerhi 
vermiş olan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk 
Partisini temisl etmez, parti olark; şahsî görüş
leridir. Malumuâliniz, Bütçe Karma Komisyo
nunda partiler, parti sözcüleri söz konusu de
ğildir. Her üye şahsı adına kanaatini belirtir. 
Sayın Gümüşoğlu muhalefet şerhi olanları, 
Halk Partisinin muhalefeti şeklinde beyan edi
yorlar, bu doğru değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağan-
oğlu. Zatıâlinizin bu ifade etmiş olduğunuz 
hususla, tamamen tavzih olunmuştur ve zaten 
bendeniz bunu ifade edecektim. Arkadaşlarım
dan açıkça çekindim, gene ders vermeye kalktı 
derler diye. Zatıâliniz buyurdunuz, doğrudur, 
açıkçası da budur. 

"* ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Biz 
Halk Partisi olarak Hükümete destek olmakta
yız, Hükümetin başarısını istemekteyiz. (Sa
yın üyelerin bütçe üzerinde ayrı ayrı görüşleri 
olabilir, sayın üyeler onları belirtmişlerdir, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına söz 
alan arkadaşlara geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Faik Atayurt. Saat : 21,13. 
M. FAİK ATAYURT (Kütahya) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
1972 bütçesi, gerek genel bütçe itibariyle ol

sun, katma bütçeler ve dolayısıyle konsolide 

bütçeler itibariyle olsun gelir ve gider tahmin
leri kabarık ve büyük rakamlara baliğ olmak
tadır. Büyük sıçramalar yapılmıştır. 10 yıllık 
bütçe tatbikatı dikkate alındığı takdirde, 1972 
için bu derecede büyük sıçramaları gerektire
cek rakamlara ulaşmanın münakaşalı bir hal ol
duğu bittetkik anlaşılmış olacaktır. 

1972 bütçesinin arifesinde bütçe uygulama
larının verdiği sonuçlar, nakit durumu ve Ha
zine mevcutları, dış borçlar, iç borçlar, döviz
ler ve Türk parası ile ödenecek borçlar bakı
mından parlak bir manzaraya sahibolmadığımı-
zı ve enflasyonun içerisinde bulunduğumuzu ve 
bunun dış enflasyonist baskılarla, dış politika 
tesirleri ile de bir miktar daha tazyik altında 
bulunacağını ve nihayet doların devalüasyonu
nun da dış politika bakımından ve dış tediye 
muvazeneleri bakımından Türk ekonomisine 
olumsuz tesirler yapacağını bilmekteyiz. Bu ba
kımdan, fevkalâde önemli bir dönemde bulun
duğumuzu dikkate almak suretiyle bütçe ra
kamlarının bu kabarık miktarını küçültme isti
kametinde davranmamız gerekmektedir. 

Gelir tahminlerinin hakikaten kabarık bu
lunduğu noktasında, çok yakın, birkaç gün ön
cesine ait bir hususu burada ifade etmeme mü
saade buyurunuz. 

Malî Denge Vergisi olarak Parlamentoya 
sevk edilmiş bulunan ve tasarruf bonosunun il
gası ile % 8 brüt tutarlar üzerinden 3 milyar 
liralık ibir gelir tahmin edilmiş olmasına rağ
men, Geçici Komisyonda yapılmış olan müzake
relerde <bu had % 3 e düşürülmüş ve dolayısiy-
le brüt miktar da net miktara irca edilmek su
retiyle varidat menbamda tahmin edilen 3 mil
yar liralık gelir 850 milyon liraya düşürülmüş
tür. Bu 2 150 000 000 liralık bir açığa tekabül 
etmektedir. Şu halde, Hükümetin sevk etmiş 
bulunduğu bu tasarı şu anda mütalaa edildiği 
takdirde, bugün dahi onun kanunlaşması ihti
malinin daha kuvvetle vücut bulacağını dikka
te aldığımız takdirde, 2 150 000 000 liralık bir 
açıkla karşıkarşıya bulunduğumuzu hemen tes
pit etmek icabediyor. 

I Muhterem arkadaşlar, bütçenin esas pren-
I sipleri içerisinde fiyat artışlarının önlenmesi, 

enflasyonist tazyiklerin kaldırılması ve istikra
rın sağlanması, ekonomide mevcudolan durgun-

I luğun giderilerek bir aktivite kazandırılması 
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ve yatırımlara daha fazla önem verorjk istih
dam imkânlarının ve kalkınma hamklarinin hız
landırılması gibi prensipler va'zedilmisse de, 
bugünün bütçesi ile, bu şekilde takdim edilen 
bütçelerle böyle gayelerin tahakkukuna imkân 
olacağını kolay kolay kabul etmek mümkün 
görülememektedir. 

Aynı zamanda, 1972 yılı bütçesinin başarısı
nın da vergi kanunlarının çıkmasının şartına ve 
bütçe uygulamalarının doğru ve zamanında ya
pılmasına ve aynı zamanda gelir kaynaklarının 
korunarak mükelleflerin buna son derecede 
yardım etmesi gibi çok güç paradoksal şartla
rın aynı zamanda vaki olmasına istinadetmek-
tedir. 

Yine bütçede 7 nci madde ile, 15 nci madde 
ile, 26 nci madde ile, 42 ve 44 ncü maddelerle 
62 nci, 63 ncü ve sonradan 65 e numarası değiş
tirilen 64 ncü madde ile birtakım g'ayrikabili 
tatbik denebilecek, tam manası ile tahakkuk et
mesine imkân olmayacak şartların da aynı za
manda vaki olması bütçe için öngörülmektedir. 
Meselâ; emekli keseneklerinden 500 milyar lira
lık bir yardım, kadroların fikse edilmesi mese
lesinden bir yardım, aynı zamanda mevsimlik 
dalgalanmalar bakımından kısa vadeli avansla
rın oldukça sınırsız bir miktarda Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat edilerek karşılan
ması, İktisadî Devlet Teşekkülleri, Hazine, Dev
let Yatırım Bankası ve millî bütçe münasebet
leri bakımından 4 milyar liralık bütçe dışında 
tekrar bütçe ile münasebetli olarak bir fon, bir 
«pool» teşkil edilmesi imkânları, belediyelerin 
600 milyon lira, özel idarelerin 400 milyon lira 
bütçeye yardımda bulunması ve bundan başka 
evvelce tedvin edilmiş 13 - 14 kadar mevzuatın 
tayin ve tespit ettiği malî mükellefiyet sınırla
rının daraltılması suretiyle bütçeye pek çok 
sağdan soldan destekler (bulunmak suretiyle 
zahirî bir denge sağlanma yolu ihtiyar edilmiş
tir. 

Şüphesiz, bunun ıslahı İçin pek çok çareler 
mevcuttur. Bu çareler; bütçe içindeki tedbir
ler, bütçe dışındaki tedbirler, idarî reform 
tedbirleri, para ve kredi politikası, fiyat stabi-
lizasyonu gibi pek çeşitli ekonomik tedbirler
dir. Ancak, bunları on dakika içerisinde arz 
ve ifade etmenin imkânsızlığını yüce takdirle
rinize sunuyorum. 
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Burada, komisyonumuzda tasarıya eklen
miş bulunan bir 69 ncu madde mevcuttur ki, 
bu 69 ncu madde muhtelif fıkralardan ibaret
tir. Bu fıkraların birincisinde mevcut ödenek
lerden % 10 tenzil edilmesi öngörülmekte; fa
kat ikinci fıkra ile bölüm ve maddeler arasın
da yapılacak kesinti Bakanlar Kuruluna bıra
kılmakta, üçüncü fıkra ile ancak gelir tahak
kuku yüksek harcama, imkânlarına vabeste 
(bulunması halinde Bakanlar Kuruluna % 8 e 
kadar bu husus derpiş edilmektedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bunlar 

tamamen oynak rakamlardır. Bütçenin 46 - 47 
milyar lira civarında dondurulmasının 10 yıllık 
bütçe rakamlarının mukayeseli bir şekilde ele 
alınması sureti ile az çok bir stabilizasyona ta
bi tutulmasında zaruret vardır. Bu 69 ncu 
madde, mahzurlu olmakla beraber gayeyi de 
tam temin edememiş bulunmaktadır. 

Bütçenin, önceden belli bir rakama mezu
niyet veren harcamaları tespit eden doküman 
bulunması ve bir kalkınmanın aracı olması do-
layısıyle, belli ve kesin bir rakam üzerinde 
keyfiyeti tespit ederek bu rakam üzerinde ba
zı tenzil, aktarma ve yeni düzenlemelerin elas
tikiyet içinde Bakanlar Kuruluna bırakılması 
yine Anayasanın yetki tanıyan hükümlerine de 
tavafuk edeceği cihetle, bendeniz, bazı mah
zurları olmakla beraber, birtakım faydalarını 
düşünerek 69 ncu maddede yapılması icabe-
den 5,2 milyar liralık kesin tenzilâtı muhte
vi ve bütçenin 52 milyardan 46,8 milyara indi
rilmesini ve genel, katma ve konsolide bütçe
ler bakımından cari yatırım ve transfer harca
malarını ve Hazine yardımını da dikkate ala
rak bir tablo ile birlikte Yüce Başkanlığa tak
dim etmiş bulunuyorum. Eğer, 69 ncu madde 
bu miktara göre tanzim edilecek olursa, bu 
takdirde Bakanlar Kurulu 69 ncu maddenin 
arz edilecek olan muhtelif fıkralarındaki hü
kümler ve Umumi Muhasebe Kanunu ve öteden 
beri tatbik edilegelen bütçe usul ve sistemleri 
içinde ıbu düzenlemeleri yeniden yapma im
kânına sahibolabilecek ve bu suretle az geliş
miş veya gelişmek üzere bulunan ülkelerin ka
barık bütçelerinin genel olarak piyasada ya
ratma istidanmı gösterdikleri enflâsyonist 
eğilimi kısmen olsun izale edilebilecek ve aşırı 
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fiyat dalgalanmaları ve sıçramaları kısmen ol
sun bertaraf edilmeye gayret edilecektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
M. FAİK ATAYUET (Devamla) — Şüphe

siz bu kadar tedbirler kâfi değildir. Ekonomi
nin ve maliyenin belli sistem ve kuralları içe
risinde bazı kararlar alınması, harcamaların 
zaman, mevsim ve şartlara göre piyasanın ab-
sorbe edebileceği ve normal şekilde faydalı te
sirler icra edeceği durumlara göre yapılması 
ve istikraz politikalarının, borçlanma politi
kalarının belli bir sisteme göre yeniden göz
den, geçirilerek düzenlenmesi şart ve lâzım bu
lunmaktadır. 

Bu kısa zamanda ancak bunları arz edebi
liyorum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şahısları 
adına konuşacakların kimler olduğunu lütfe
derseniz, bilmiş oluruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, okuyayım efendim. 
Saym Dikeçliğil, Sayın Hazerdağlı, Sayın 

Özer, Sayın Soydan, Saym Babüroğlu, Sayın 
Alpaslan, Sayın Dener. 

Siyın Dikeçliğil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Saym 

Başkan; on dakikalık zaman içerisinde fikirle
rimi özetlemeye çalışacağım. 

Efendim, hanigi parti olursa olsun karma 
ekonomiyi benimsemek mecburiyetindedir, bu 
şart. Elbette ferdin yapamıyacağı işler de var. 
Ancak şurasını kesin olarak belirtmemiz lâ
zımdır ki, benim kanaatimce, özel teşebbüsü 
desteklemek demek; hakikî yatırımlara doğru 
giden, memleketin menfaatine uygun işler gö
ren, bazan da sadece fazla kâr haddi düşünme
yen özel teşebbüsü desteklemek demektir. Des
teklemelidir; ama Şellefyan gibi Türkiye'nin 
100 milyonunu almış insanları da «özel teşeb
büs» olarak kabul etmek mümkün değildir. 
Bunu kabul eden var mı arkadaşlar? Kabul 
eder misiniz? Edilmez. 

Şimdi, Saym Bakan, bu bütçe benim ka
naatimce yatırım bütçesi değildir. Ben sizin şu 
tarafınızı açık, samimî kalple benimsiyorum: 
Diyorsunuz ki; «Bütçede açık var». Bu, bundan 
önce söylenmiyordu. Meselâ 1971 yılı Bütçesi 
4-5 milyar açık vermiştir. O bütçe açık verdi
ğine göre, elbette ki bu bütçe 14 milyara ya
kın bir açık verecektir. 

Vergilerle, borçlanma ile bu temin edilecek 
deniliyor. Vergi çıkmadığı takdirde, elbette 
yatırım bütçesi değil bir masraf bütçesi ola
caktır. Haddizatında da öyledir. Meselâ;; bir 
misal verebiliriz, Devlet müesseselerinde (Silâh
lı Kuvvetler hariç) 10 700 civarında binek ara
bası, vasıta var. Her arabanın senede 10 bin 
kilometre yol yaptığını düşünsek, bir arabanın 
senelik masrafı 40 bin lira olacak, Bütün ara
baların masrafı 400 milyon liranın üstünde bir 
masraf olacak. Bu arabaların beş senede çürüğe 
çıktığını farzedelim, Devlete 200 milyona ya
kın bir külfet yükleyecektir. Bu meydanda
dır. 

Şimdi, yine ibir nokta üzerinde durabili
riz. Saym Bakan bilir; eski yıllarda başlan
mış olan Devlet Su İşlerine ait işlerin bitmesi 
için 18 milyar liraya ihtiyaç vardır. Buna fi
yat farklarını da koyunuz 30 milyar eder. 
Devlet Su İşlerine senede 2 milyar lira ayırı
yorsunuz; Devlet Su İşlerinin başlamış olduğu 
işlerin bitmesi için. Fiyat farklarının artma
dığına göre hesabederseniz, 15 yıl lâzım. Şim
di, öyle ise, bu Hükümet Devlet Su İşlerinde 
yeni yatırıma nasıl gidebilecek? Ancak, baş
lanmış işlerini bitirebilir. 

Şu halde, bundan önceki bütçelerde, Plana 
g'öre, hesaplı kitaplı gelire göre, bir yatırıma 
gidilmemiş oluyor. 

Benim esas üzerinde durmak istediğim şu
dur: Bütçeden umumiyet itibariyle elbette ta
sarruflar yapılabilir; ama israfı baştan aşağı 
önlemek şartı ile bu mümkündür. Benim üze
rinde durduğum nokta şu: Arkadaşlar, Saym 
Ticaret Bakanı, Türk ekonomisini güllük gü
listanlık gösterdi; ama, şu bütçeye baktığınız 
vakit hiç de güllük gülistanlık olmadığını gö
rüyoruz. Bunu güllük gülistanlık gösterdiğiniz 
takdirde alkış tutuluyor bir taraftan ama, ha
dise şudur dediğin vakit de kınanmaya doğru 
gidiliyor. 

Meselâ, Türkiye'nin dış borçlarını ele ala
lım ; bunu düşününce insanın ' uykusu kaçma
sı lâzım, uykusu.. Vatanperver ve milliyetper
ver insanın uykusunun kaçması lâzım, içinde 
kan varsa, ruh varsa.. Ben bugün değil, eski
den beri bu borçlanma hakkında konuşmuşum-
dur, arkadaşlarım da bilir. Avrupalı, eski Ma
liye bakanlarından bir devlet adamının bu ko
nudaki bir sözünü okuyacağım: «Bu yoksulluk, 
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milletlerarası dilenci durumuna düşerek, hay
siyet kırıcı bir tavır ile yabancı yardımı ara
mak, memleket hürriyetini satmak demektir. 
Çünkü, bir memleket kendi politikasının mas
raflarını başkalarına gördürürse, politikasında 
hür olamaz.» 

iBüyük Atatürk'de, «İstiklâli tam» dediği va
kit, iktisadî hürriyeti de bunun içerisine katı
yor. 

1972 yılında dış borçlarımız döviz olarak 
2 637 700 000 dolardır. Bunu ben yapmadım, 
hesapsız kitapsız insanlar yaptı.. Faiz borcu 
976 küsur milyon dolar. Bu sene dolar olarak 
ödeyeceğimiz borç miktarı 234 milyondur. Türk 
Milleti bunu bilsin, bilsin. 

İstiklâl Mücadelesini neden yaptığımızı da 
bilmemiz lâzım. İstiklâl mücadelesini iktisadî 
hürriyetimize de kavuşmak için yaptık ve bir
çok şeyleri de tasfiye ettik. 

Gelelim Türk parası olarak dış borçlara: 
4 386 300 000 Türk lirası. Bunun faizi 
1 849 900 000 liradır. Faizi ile beraber 
6 236 200 000 Türk lirası oluyor. İşte Türkiye 
bütçesi.. 

İç istikrazlar 43 606 900 000 lira E., bunda 
sevinilecek hiçbir taraf yoktur herhalde; mil
lî açıdan düşünülecek taraf vardır ve hassasi
yetle üzerinde durulması mecburiyeti vardır. 
Eğer, bu sene dolar olarak faizini öderseniz, 
ki bu surette Türk Devleti tefecilerin eline dü
şürülmüş oluyor, - bunun, kime hizmet ettiği 
meydandadır. Tarihî gerçekleri bilen insanlar 
lâzımdır. 

Türkiye'de borçlanma Tanzimat Devriyle 
başlamıştır; ama Türkiye'nin basma ne kadar 
büyük felâketler açtığı meydandadır, malûm
dur. 

Dış borçları aldıktan sonra yatırımların 
verimli olması gerekir. Bu yatırımlar verimli 
olmadığı takdirde, faizini veremediği takdir
de gülünç duruma düşersin ve Türkiye'nin ba
sma bir defa daha Duyunu Umumiye belâsı
nı getirirsin ve bunu da getirenler tarihin sey
rini bilmeyen, kendine Devlet adamı süsü ve
ren, ancak yabancıların oyununa gelen, ya
bancılara hizmet etmiş insanlardır. 

Nitekim, tarihte yüksek gösterilen Musta
fa Reşit Paşa, İngiliz'lerin tam bir oyuncağı 

olarak hareket etmiştir. Gümrük indirimini % 
3 e indirerek Türkiye'nin sanayiini perişan et
miştir, bitirmiştir. Ama, İstiklâl Mücadelesin
den sonra bunlar, birer birer temizlenmiş, sana 
borçsuz, tertemiz bir vatan bırakılmıştır. 

Bugünün insanlarının, bugünün siyasileri
nin, «Bende kabahat yok, şundadır» diye dü
şününceye kadar, bu borçların nasıl ödeneceği, 
yatırımların yerine göre kullanılıp kullanılma
dığı üzerinde hassasiyetle durması lâzımdır. 
Bunun üzerinde tartışmalıyız ve mesuller Türk 
Milleti huzurunda belli olmalıdır ve bu milleti 
borçlu durumu, zelil duruma getiren insanlar 
halk karşısına nasıl çıkacaklarını düşünmeli
dirler. 

Saygılarımla.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeçli-
gil. 

Buyurun Sayın Hazer dağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Gelir Bütçesi 
üzerinde kısaca maruzatta bulunacağım. Bu 
konu, belki Vergi Komisyonunda halen görü
şülmekte; ancak, bizim o komisyonda henüz gö
rüşme hakkımızın zamanı gelmemiş olduğu için, 
Sayın Maliye Bakanının bu konuda düşüncele
rini öğrenmek bakımından düşündüklerimi arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılında bir 
Finansman Kanununu kabul ettik; bir de Em
lâk Vergisi Kanununu Meclislerde kabul ettik. 
Finansman Kanununun bâzı hükümleri meriyete 
girdi, Emlâk Vergisi Kanununun da 1971 malî 
yılı başında uygulanması düşünüldü, kanunda 
yer aldı. 

Finansman Kanununun 3 ncü bölümünde, 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi de Emlâk 
Kanununun meriyete girmesine bağlandı ve bu 
hükümler 1971 malî yılı başında meriyete gire
cek idi. 

Finansman Kanunu içinde yer alan Değer 
Artış Vergisi hükümleri o yıl meriyete giremi-
yeceği için, 1971 malî yılı başına kadar, geçici 
süreye münhasır olmak üzere, alım - satımlar 
için geçici 1 nci maddeyi kabul etmiş idik. Fi
nansman Kanunu 1970 in 8 Ağustosunda meri
yete girdi, yılın üçte ikisi gitmiş idi, 4 ay gibi 
kısa bir süre kalmıştı ve bu madde kabul edil
miş oldu. Buna rağmen bu maddeye çok itiraz-
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lar oldu. Ama, o zaman denildi ki, «Devletin 
1970 yılında 600 milyon lira gibi bir istimlâk 
parası vermesi mecburiyeti var, buna yardım 
için bu maddeyi geçici bir süre için kabul et
tik.» 

O zaman, Parlâmentoda bu lâf kulaktan ku
lağa dolaştı ve bu madde üzerinde kimse dur
madı, bu madde kabul edildi. 

Bir hâtıramı arz edeceğim; bu kanun. A. P. 
hükümetleri zamanında getirildi. A. P. men
supları tarafından bu maddelere kıyametler ko
parıldı, ben nâçiz arkadaşınız, muhalefete men
sup bir kişi olarak bu Değer Artışı Vergisi üze
rinde, lehinde konuşmalar yaptım, Değer Artışı 
Vergisini methettim. 

Emlâk Kanunu 1971 de meriyete konulama
dı, ertelendi. Maliye Bakanlığı hazırlığını yapa
mamış idi, teşkilâtlanamamıştı. Ben politik bir 
maksat gütmüyorum. Buna bağlı olan Finans
man Kanununun Kıymet Değer Artışı Vergisi
nin, geçici 1 nci maddesi de ertelendi mi. erte
lenmedi mi orasını bilmiyorum, (Öğrenmek isti
yorum, esasen bunun için söz aldım) yani, bu 
ertelemeyi yaptığımız zaman buna atıf yaptık 
mı, yapmadık mı çok iyi bilmiyorum, ama Em
lâk Kanununun meriyete girme tarihi 1971 idi, 
ertelenmenin 1972 dir. 

Kanunun geçici 1 nci maddesinde, «Kanu
nun meriyete girmesine kadar» diyor ama onun 
meriyet tarihi 1971 olarak birbirine bağlı idi. 
Şimdi bu münakaşa konusudur. 

Müsaade ederseniz maddeyi okuyayım : 
«Geçici madde 1. — Bu kanunun uygulan

masında, Emlâk Vergisi Kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar iktisap maliyeti aşağıdaki şekilde 
tespit olunan değerlerdir : 

« 1 . 1 . 1947 den önce tahrir veya takdir 
edilmek suretiyle konulmuş olan gayrimenkul-
ler için, Vergi Usul Kanununun 268 nci madde
sinde gösterilen vergi değerlerinin 12 katı» 

« 1 . 1 . 1947 den önce yapılmış tahrir», de
niyor. 1934 te yapılmış; bugünkü hesaba göre 
31 sene eder. 31 sene üzerinden geçmiş. Bugün 
31 sene, hukukta, suiniyetin dahi müruruzama
nıdır. Ta 1934 e kadar götüren bir madde bu. 

Muhterem arkadaşlarım, o zamanın tahrir
lerinin nasıl yapıldığı, vergi takdirlerinin nasıl 
yapıldığı hepimizin malûmudur. Yani 31 sene 
evvel yapılmış vergi takdirlerinin üzerine bu
gün bina kuracağız. Hadi bunu da kabul ede

lim; ama 1971 tarihinde meriyete girse idi, 4 ay 
vardı, 4 ay süre ile malını satmayabilirdi; (4 ay
lık bir sürenin kıymeti yok, borç alır, ne yapar 
yapar, 4 ay geçirebilirdi) fakat, Maliye Vekâ
letinin teşkilâtlanamamış olması yüzünden ka
nun 1 sene daha ertelendi, bu 1 sene içerisinde 
adamın tahammülü kalmadı, malını satmaya 
mecbur oldu. 

Kanunun son maddesinde bir hüküm var, 
«isterse şöyle yapabilirler» diyor. Bu sene zar
fında vatandaş malını sattı... 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Arazi Vergi
sinde, sanki bir gayrimenkul, 1947 de alındığı 
gibi müzeye konmuş bekleyen bir malmış gibi 
telâkki ediliyor. O zaman çok büyük adaletsiz
lik olur. Bunun kabulü adaletli olmaz. Bir mal 
1947 de alınır, onun üzerinde imar yapılır, ağaç 
dikilir, ev yapılır, yapılır, yapılır... 1934 teki 
tahrir kıymetine göre - 1947 yi mebde almış -
o tarihten bu yana üzerinden 31 sene geçmiş, 
bunun üzerine bir bina kuruyoruz. 

Bu kanundaki adaletsizlik şurada : Bir gay
rimenkulun, tarla kabul ediniz, 1931 deki tah
rir kaydı ya 10 liradır, ya 20 liradır. Bugün 
kıymetlenmiştir, o emlâk 200 bin lira olmuş
tur. Ama, adam su çıkarmıştır, üzerine ağaç 
dikmiştir, gübre çekmiştir, etrafını duvarla çe
virmiştir, yapmıştır yapmıştır. 31 sene bu, imar 
etmiştir. 

Bunu sanki o tarihteki gibi duruyormuşca-
sma 12 misli değerine.. Şimdi işitiyorum ki, 
komisyona gelen tasarıda, bu 25 misline çıkar
tılıyor. Bu da adaletsiz. Benim, belki Millet 
Meclisi Komisyonunda konuşmak imkânım yok, 
fakat maliyeci arkadaşlarıma duyurmak isti
yorum: Asıl bence bu konuda konuşma mecbu
riyetini hissettiren, sayını Maliye Bakanının 
televizyonda yaptığı konuşmasındaki, «Değer 
Artış Vergisi bir çocuk vergidir; çocuk şefka
te muhtaçtır» gibi sözleridir. Muhterem arka
daşlarım, buna 25 değil 250 misli koysanız, Tür
kiye'de büyük adaletsizlik yaparsınız, çok bü
yük. Çünkü, gayrimenkul 30 sene önceki ha
liyle durmuyor; adam üzerine getirmiş men-
ba suyu çıkarmıştır, adam üzerine bina yap
mıştır. Bu 25 misli olmaz. 

Bu kanunun ertelemesini siz yaptınız, teş-
kilâtlanamamıştınız. Paranın değerini % 66 dü
şürdünüz, 1 yılda düşürüyorsunuz. Halbuki ka-
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nunda, «Ancak 5 olabilir» diyorsunuz. Büyük 
adaletsizliktir, büyük zulüm olur. 

Şimdi bu kanun meriytte. Satışlardan 1 yıl 
için % 3 teminat aldınız. Gelecek sene herkes 
beyanda bulunacak. Beyanda bulunduktan son
ra bu kanun nasıl iş görecek, nasıl yapılacak? 
Maliye Bakanlığının bu büyük haksızlığın, bu 
büyük adaletsizliğin altından çıkması lâzım. 

Bunu kendisi ertelediği için, bu hükümleri ta
mamen kaldırması lâzım. Şimdiye kadar satılan 
satılmış, ne olmuşsa olmuş. 1 yıl içinde mi adaleti 
tesis edeceksiniz beyler? Ne olmuşsa olmuş 1970 
baharında herkes malının kıymetini gösterecek, 
vergisini verecek. Yani, 1971 de bu kanun me
riyete girseydi, o malını satan vatandaş kıy
metini gösterir satar, Değer Artış Vergisine ma
ruz kalmazdı, ama siz kanunu bir sene sonraya 
atmak suretiyle, adam imkânsız kaldı, malını 
satmak mecburiyetinde kaldı. Şimdi, 250 misli 
koysanız yine yetiştiremezsiniz, 300 misli koy
sanız yine yetiştiremezsiniz. 3C - 40 sene evvel
ki vergi takdirinin üzerine bina kuracaksınız, 
adalet tesis edeceksiniz, vatandaştan Değer Ar
tış Vergisi alacaksınız. 200 liralık mal bugün 
100 bin lira olmuş, sizin bunun 50 bin lirasını 
alacaksınız. Bu büyük adaletsizlik olur. Bütün 
hükümetlerin yaptığı devalüasyonların, haksız
lıkların, sizin teşkilâtlanmamış olmanızın acı
sını vatandaştan çıkarmayın, bu maddeyi ta
mamen kaldırın. Aksi takdirde büyük cezalar 
vermiş olacaksınız. 

Bu kanunun kaldırılması lâzım, saygılar su
narım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Hazer-
dağlı. 
Sayın Özer... Saat 21,45. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Maliye Bakanlığının görev, yetki ve 'sorumlu
luğu; toplumun ekonomik yaşantısını ve Devlet 
çarkının ilerleyişini malî yönden düzenleyişi ba
kımından çok önemlidir. 

Maliye hizmeti, çağdaş bilgi ve teknikle do
natılmış dürüst elemanlar ister; yurt gerçek
lerine ve toplumun bünyesine uygun, Kalkınma 
Planı hedeflerine yönelmiş bir malî politikayı 
esas alır. Bunun için, bütçe, Maliye Bakanlığının 
başarısını yansıtan aynadır. Öyle bir ayna ki; 
fertten topluma kadar herkesin güler veya ağ
lar yüzünü onda g'örmek mümkündür. 

9 . 2 . 1972 O : 3 

Vatandaştan âdil vergi, vatandaşa âdil hiz
met bütçeyi dengeli tutan en önemli faktörler
dir. Yatırımları ihtiyaçlardan kaçırıp, lüksün 
ve israfın Ikucağına saçan bir hütçe, iyi bir büt
çe olamaz. 'Sefaletin, feryadına lüksün kahkaha
sı ile cevap veren Ibir bütçe, markasını taşıdığı 
düzeni yıkar. 

Saym senatörler, yurdumuz Ibir vergi tufa
nı içinde çalkalanmaktadır. Bulutların arkasın
da daha birçok vergi sağnağı hissedilmektedir. 
Hayat pahalılığı ve »onun sıkıntısını giderme ça
resi olarak gelen vergiler, hayatı çekilmez hale 
sokmuştur. 

Bir memlekette vergi ve fiyat anarşisi varsa, 
o memlekette sosyal anarşi devam edecektir. 
Kavuşmak istenilen huzur bir seraptan ibaret ka
lacaktır. istenildiği kadar denge vergisi gelsin 
toplumun huzur dengesi sağlanamayacaktır. 

Vergi âdil olmaz ve !hele tam yerine masruf 
bulunmazsa, Ibir zülüm aracı olur. Memur ve üc
retlilerden alman vergi ile, milyonları kaçıran 
zenginlerden alman vergiyi takdirlerinize arz 
ederim. Gelir Vergisinin % 68 ni memur ve üc
retliler, % 82 sini beyanname sahipleri vermek
tedirler. Bunun üzerinde düşünelim. Hayatını 
ve mülkünü sahibine yük haline getiren bir ver
gi sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Mükellef
lerin 'Devlete teslim olma zamanı yakındır. 

işte, halkın yaşantısına hizmet yerine külfet 
getiren bir örnek veriyorum: Her insan, her va
tandaş insanca yaşama hakkına sahiptir. Fakat 
görüyorum ki, 1967 de bir mükellefe tanınan en 
az geçim indirimi, ifiyatlar yüzde yüz arttığı hal
de, olduğu gibi yerinde saymaktadır. Şu halde, 
bu, hayatı çekilemez hale getirmektedir ve in
san hayatına değer vermemektedir. 

Sayın senatörler, yurt kalkınması sadece va
tandaşları vergiye boğmakla olmaz, yurt potan
siyelini gelir kaynağı haline sokmakla olur. Bu 
potansiyeli malî güç haline getirecek teknik in
san igücüne ihtiyaç vardır. Maalesef, Personel 
Kanununda teknik elemana yapılan intibaklar, 
karşısında, hepinizin malûmudur ki, burada her 
vesile ile bahsederim, birçok değerli teknik ele
manlarımız ya yurdu terk etmişlerdir veyahut 
da dışarda kendilerine perperişan iş aramakta
dırlar. Bunu müteaddit defa arz ettiğim için 
tekrarını lüzumlu görmüyorum. Zâten hepiniz 
bilmektesiniz. 
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Öğretim üyeleri yabancı üniversitelerde kür
sü işgal etmiştir, çünkü burada tatmin edilemi
yor. Doktorlarımız yabancı 'ülkelerdeki hastane
lerdedir, fakat hastanelerimiz bomboş yatmak
tadır. Ve Türk köylerinin mezarlığına gittiğiniz 
zaman, o mezar taşları lisan haliyle size şunu 
diyecektir: «Ben doktor göremeden öldüm, ben 
ilâç bulamadan öldüm.» 

Sayın Maliye Bakanı, bu değerli (güzide va
tan evlâtlarını, memlekete hizmet aşkiyle çalış
mış, binbir meşakkatle yetişmiş teknik eleman
ları ve doktorları yurda davet etsin; onların 
hakkını teslim etsin. Bunlarda tasarruf yoluna 
gitmek, memleketi israftan başka bir şey değil
dir. 

intibaklar ve terfiiler konusu: 
Muhterem senatörler, bir Devlet Personel 

Dairesi Başkanlığı vardır, fakat Maliye Bakan
lığı ile koordineli 'halde değildir. ÎBir bakıyorsu
nuz, bir şayia çıkmıştır, kademe terfileri oldu
ğu gibi durdurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 'bu, Anayasaya da hu
kuka da aykırıdır. Bir defa, bir sicil â,miri, an
cak bir esbabı mucibeye dayanarak terfii dur
durabilir. 750 bin memurun terfiini bir çırpıda, 
bir kalemle bir kişinin durdurması mümkün de
ğildir. Sonradan bundan geri dönüldü, biliyo
ruz ama, halk efkârında ve 750 Mn kişi ve do-
layısiyle onların aile efradı arasındaki yarat
tığı huzursuzluğu arz etmek istiyorum. Beyanat 
çok dikkatle verilmelidir. Çünkü, piyasada bir 
dalgalanma oldu mu, o dalgalanmayı durdur
mak mümkün değildir. Bir taş kaldırıldı mı bü
tün taşlar yerinden oynar; 'her madde kendi de
ğerini koruma yolundadır, bir taraftan ufak 
bir dalgalanma bütün hepsini birden dalgalan
dırır; memuru (huzursuz yapar, esnafı huzursuz 
yapar, bu bakımdan beyanatımızda çok 'dikkat
li olmalıyız. 

Küçük memurların 15 yıl aynı kademede hiz
met görmeleri uygun mudur arkadaşlar? Yani, 
bir ilkokul mezunu 15 yıl hizmet etmişse, son 
kademesini bulmuştur bugünkü duruma göre; 
daha 15 sene 'hizmet edecek, fakat aynı maaşla 
ondan sonra emekli olacak, ayrılacak. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Çabuk bitire

ceğim Saym Başkan; çünkü bütün arkadaşla
rım gerekli hususlarda maruzatta bulundular. 
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Bir Araba Alım Vergisi var arkadaşlar. Bu 
Araba Alım Vergisinde de yolunu bulmuşlar; 
haricen iki kişi, karşılıklı iki tane de kefil bulu
yorlar, haricen satış yapıyorlar, birbirlerine bo
no vermek suretiyle; noterin 'dahi 'huzurunua git
miyorlar, sigortasını da ona göre ayarlıyorlar ve 
bu suretle Damga Vergisinden de yoksun kalı
yoruz. 

Götürü vergi sisteminde bazı hususlara önem 
vermek lâzım. Bir kulübün, her hangi bir yerin -
bir götürü vergisi bulunmalıdır. Birçok yolsuz
luklar da olmaktadır, bunu maliyeciler hepimiz
den daha iyi bilirler. Onun için, bazı işyerleri
ne götürü vergi hususunu tatbik etmek lâzım-
geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, ben burada Sayın Ma
liye Bakanına her hangi bir tarizde bulunmuş 
olmuyorum. Ben geçen sene de bu vergi tufa
nını yine bu kürsüden arz etmiştim. Vergi tek 
çıkar yol değildir yurt kalkınması için. Mutlak 
surette yurt kaynaklarını harekete geçirmek ve 
onlarla ayakta durmak mümkündür. Bu da an
cak insan 'gücüyle, teknik elemana verilecek de
ğerle mümkündür. 

Bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı 
olmasını diler, Yüce Senatoya saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Efendim, Sayın Hilmi Soydan söz sırasını, 

bir yazı ile müracaat ederek Hayri Dener'e bı
rakmışlardır. 

Buyurun Saym Dener. Saat 21,55. 

HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın misa
firlerimiz ; 

Görüşülmekte olan Maliye Bakanlığı bütçe
si üzerinde söz alacak değildim, çünkü yetkimin 
dışında bir alandır bu, fakat bu konu üzerinde 
bir düşüncemi bazı arkadaşlarıma açmış bulun
dum, onlar da bunu Saym Genel Kurula yansıt
mamı istediler. Bu teşvikle söz almış bulunu
yorum. 

Konuşmam çok kısa olacaktır. Bu konuşma 
dolaylı olarak öneriyi de kapsamaktadır. Bu, 
ayrıca belirtme istemeyecek kadar açıktır; yeter 
ki Sayın Genel Kurul bunu benimsesin ve Sa
yın Maliye Bakanı bunu benimseme imkânını bul
sun. 
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Sayın senatörler, Millî Eğitim Bakanlığı gö
revlerinin herkesçe bilinen inceliğini ve bu ne
denle bütçeden bu hizmetlere ayrılması gerekli 
miktarın önemini belirten bir örnek vermek is
tiyorum. 

Bir tarihte Fransa'da Hükümet yıllık büt
çeyi hazırlarken dengeli bir bütçe yapamadı. 
Türlü gelir kaynaklarına başvurdu; bir türlü 
dengeyi sağlayamadı. Bunun üzerine her Bakan
lığın bütçesinden belli bir oranda indirim yapıl
masına karar verildi. 

Bu karar karşısında, o zamanın Millî Eğitim 
Bakanı, hatırladığıma göre şöyle dedi: 

«Ben eğitimi, öğrenimi tam ve ayrıca üstün 
nitelikte araştırıcı ve en iyi uygulayıcı yurttaş
lar yetiştirme ile görevliyim. Bu uğurda harca
nacak paradan kesinti yapılamaz. Ben bunun do
ğuracağı sorumluluğu üzerime alamam, israr edi
lirse istifamı verme zorunda kalırım.» 

Bunun üzerine, 'öteki bakanlık bütçelerine 
uygulanan indirimden Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi istisna edildi. Millî Eğitim Bakanlığı, 
'böylece, önceden tespit edilmiş bulunan bütçe
sini tam olarak aldı. Bu tabiî idi. Çünkü her işin 
başı, yapıcısı insandır, insanın eğitimi de Millî 
Eğitim Bakanlığının öğretim ve bilim kurumla
rı tarafından yerine getirilir. Bu örneği verme
nin anlamı açıktır ve buna bir tek söz ilâvesi bi
le caiz değildir. Bu öneriyi bütçenin naniği ye
rine koyma gerekiyorsa, onu oraya yerleştirme 
tekniği ilgillere aittir. Hatırlatmak dahi istemi
yorum ; fakat yine de hatırlatayım, bunun por
tesi büyük bir yekûn tutar denirse, bunu biraz 
indirmek de mümkündür. 

«Az veren maldan, çok veren candan.» 
Derin saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dener. 
Yalnız ters olduğu galiba, «Az veren candan, çok 
veren maldan.» olacak. 

HAYRİ DENER (Devamla) — Hayır, bili
yorum ama, bilhassa söyledim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, ben anlayama
dım. 

Sayın Selâhaddin Babüroğlu?... Yoklar. Sa
yın Fehmi Alpaslan, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ bütçe tasarısı ile, (memurların yan 
terfilerinin durdurulmasına taallûk eden mad

deyi büyük bir anlayışla bünyemden çıkarmış 
olan Bütçe Karma Komisyonuna şükranlarımı 
arz etmek istiyorum. Çünkü, o meseleyi ilk de
fa bendeniz burada ortaya koydum. Hakikaten 
hukuka aykırı bir haldi, hakikaten Devletin 
hizmetlerinin görülmesinde gayet kötü tesirler 
yaptı. Eğer kabul edilse idi, çok daha tahrip
kâr neticeleri olacaktı. O itibarla, Bütçe Kar
ma Komisyonuna teşekkür etmek isterim. 

Ben maliye işlerinden pek anlamam. Bu 
kürsüde, şimdiye kadar, {mübalâğasız belki on 
defa en ağır dille dahi ifade ettiğim bir ko
nuyu, Maliye bütçesi dolayı&ıyle bir defa da
ha dile getirmeye mecburum. Bumu hem Devle
tin haysiyet ve itibarı bakımından, hem Devle
tin menfaatleri bakımından, hem de vatandaşın 
en tabiî olan hak ve haysiyetlerini koruma ba
kımından ıkendime görev biliyorum. 

Bu mevzu, Devletten alacaklı olan insanla
rın yıllardır bir türlü parasını alamamış olma
sı halidir. Adalet Partisi iktidarı zamanında 
meseleyi çok kere dile getirdim. Her çıkan ba
kan, «Yakın zamanda bu meseleler halledile
cek.» diye ümitli konuşmalar yaptı, ama o ya
kın zamanlar geldikçe, borçların üst üste bin
diğini de gördük. Bu ağır bir şeydir. Daha 
dün Sayın Bayındırlık Bakanı arkadaşımızın 
ziyaretine gittiğim zaman, Karayollarının bir
kaç gün evvel 290 milyon liraya indiği için se
vinç veren borç durumunun, üç dört gün içeri
sinde yeniden 319 milyon liraya çıktığına dair 
malûmat aldım. Devlet Su işleri ve diğer bü
tün daireler de böyle; milyonlarca borç. Yani, 
artık vatandaşın Devlete itimadı kalmadı. 

Bir defa bu Devlet için ağır bir haldir. Dev
let, vatandaşı bir nevi aldatma mevkiine dü
şürüyor. Devlet kuru kuruya tutulup, sıkıla
cak bir mahlûk değil, Devleti de kişiler tem
sil ediyor. Maliyemizde, işte aksaklık var, fa
lan var, filân var; ama ben, bu kadar borç ta
lebine muhataJbolan her hangi îbir bakanlığın ba
kanının, bunu getirip, Hükümet bünyesinde 
niye mesele yapmadığına şaşıyorum. Canım 
ne yapacak?.. Vallahi ût>enim anladığıma göre, 
bir bakan çok şey yapabilir. Bir bakan Hükü
meti tak diye düşürebilir. Bir kararnameyi 
imza etmez, ikisini İmza etmez; ondan sonra 
da o Hükümet pabucunu toplar gider. Gayet 
kolay; çünkü, kararnamede tüm bakanların im-
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zası olması lâzım. Sen beni vatandaşın karsı
sında alacağını vermiyen bir bakan mevkiine 
sokacaksın, ben hâlâ burada duracağım ve se
nin her dediğine «evet» diyeceğim. Yok böyle 
bir şey. Yani bu hakikaten acıdır. 

Bunun ağırlığı vardır, Türkiye'de şikâyet 
ettiğimiz konu pahalılık değil mi? Devlet borç
larını ödemediği için, Devlet eliyle yapılan iş
ler pahalıya mal olmaktadır. Vatandaş bir ta
ahhütte farzımuhal % 30 tenzilât yapmak su
retiyle bir ihaleyi alacak ise, böyle Devletten 
para alınmıyor ki; gidecek o bankayı dolandı
racak, o adamdan borç para alacak, bilmem ne 
yapacak, dünyanın faizini verecek. Binaen
aleyh, onları da hesaba katacak ve oradaki ten
zilâtı % 30 yerine, % 5 e indirecek. Bu arada 
'da, böylesine ters tutum içerisinde olan - çok 
kelimeler aklıma geliyor da, söylemiyorum; 
bu akşam öyle fazla sert çıkış yapmıyacağım 
diye karar verdim- yani, «Böyle Devlete de 
böyle kazık atılır» diye, vatandaş yapılan iş
leri de daha başka türlü yapmaya devam ediyor. 
Bundan kimsenin faydası olmuyor. 

«Canım ne yapsın Devlet, para yok» dene
cek. Vallahi, ben, para var mı, yok mu onu 
bilmiyorum; yalnız, Türkiye»de para bitmedi; 
Türkiye'de paranın bitmediğine kaniim. Sa
yın Maliye Bakanı izahat verdiler; Merkez Ban
kasında bir kere Maşallah dolarlar tümen tü
men yığıldı. Bakıyorsunuz, bankalarda vade
li krediler yığın yığın artmakta, artıyor. De
mek ki, var bir şey... Yalnız bütün sır bunu 
işletmekte. 

«Efendim, ne yapalım, Merkez Bankasında 
para var ama, Merkez Bankası Kanununa gö-
re musluklar Merkez Bankasının elinde. Dev
let ne yapsın buna?... Bankalardaki mevcut 
mevzuata gelince, o da bankaların özel mesele
sidir...» İşte şimdi sıra benim söyliyeceğim sö
ze geldi, hiç alınmasınlar maliyeci arkadaşla
rımız. Hani maliyeyi bilmem falan dediım ama, 
biraz biliyoruz işte... Merkez Bankası nedir, 
bankacılık nedir, Devlet hangi hallerde tasar
ruf yapabilir, Merkez Bankasından ne kadar 
avans alır, ve saire... işte bunlar aşağı - yuka
rı herkesin bildiği şeyler, yalnız maliyeciler bi
liyorum, zannetmesinler Türkiye'de, işte bu 
mekanizmayı harekete getirecek bir Maliye teş
kilâtına ihtiyaç vardır ve bu klâsik sistemden 

Türkiye'yi kurtaracak ibir zihniyete millet 
muhtaçdır ve milletin ağır vebali, çoğu zaman 
maliyecilerin sırtında kalmaktadır. Birçok ar
kadaşım ifade etti; iktisatla maliyeyi birbirin
den ayıran zihniyeti bertaraf edip, «iktisadî 
maliye», yahut da, «maliyeci iktisat» görüşü 
içerisinde meseleleri ele almadığımız müddetçe, 
biz ne Devleti kurtarırız, ne de her hangi bir 
işi yerine getirebiliriz. 

Efendim, mevzuat bu, kanun bu, Türki
ye'nin de hali bu... Türkiye'nin halini «bu» ol
maktan kurtaracak hiç kimse yetişmeyecek mi? 
Yetişmeyecek mi yani?... Siyasî ortam bozuldu, 
anarşik hareketler aldı yürüdü. Kim ne der
se desin, büyük vatanperverlik yaptılar, çık
tılar bir 12 Mart Muhtırası ile, meseleye o ka
darı ile bir istikamet verdiler. Ondan sonra biz 
yine ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Aydınlar 
dedik, bilmem ne dedik, falan dedik, filan de
dik getirdik. Peki, bu iktisadî durumu da bu 
kadar karışık halde görünce, buna da bir muh
tıra hazırlayacak bir maliyeci, birkaç maliyeci 
çıkmayacak mı bu memleketin bünyesinden, di
ye insan merak ediyor. Yani, bu işi de mi as
kerlere bırakalım?... Lütfetsinler, maliyeciler 
zihniyetlerini değiştirsinler ve buna bir çare 
bulsunlar. Bulmazlar... E, bulmazlarsa, bakın 
söyleyeyim size; eğer bulmazlarsa, bir daha 
Türkiye'nin Maliye Teşkilâtını, maliyecilerin 
eline bırakmayacak zihniyet oluşum halindedir. 
Ve işte ö zaman çok fena şeyler olur. Ha... 
daha fena şeyler de olmaz yani... Bugün Türki
ye'nin içinde bulunduğu şartlar öyle pek de 
ahım şahım, değil. Bir maliyeci olmayan adam 
da gelse, Türkiye'yi bundan daha geriye gö
türeceği kanaatine de sahip değilim. Bunu da 
samimiyetle ifade ediyorum. Nitekim oldu; 
maliye ve alâkası olmayan, uzaktan yakından 
alâkası olmayan Maliye Bakanını gördük, ondan 
sonra gelen gerçekten ciddî maliyeci arkadaşla
rımız Maliye Bakanlığı yaptılar, onun zamanın
da Türkiye'nin maliyesi ve iktisadî durumu öte
kinden daha iyi idi. Binaenaleyh, bu klâsik 
sistem ve metotlardan uzaklaşıp, silkilerek, bir 
yeni, istikamet vermek gerekir. 

Bu vesile ile, bir noktaya da temas edip, söz
lerimi bitiriyorum. 

Ben çok şikâyet dinledim arkadaşlar. Mali
ye Bakanlığında bir inhisarcı görüşün varlığın-
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dan şikâyetler dinledim. Türkiye'de vergile
me politikası ve vergileme işlemi iyi gitmiyor; 
vergi daireleri iyi çalışmıyor, realite bu.. Ya 
başaramıyor, ya bilemiyor, böyle gidiyor. 
Türkiye'de maliye bünyesinde, gerçekten ciddî 
bilgi içerisinde, dürüstlük içerisinde çalışan 
bir teşekkül var; hesap uzmanları teşekkülü. 
Maliye Bakanlığına baktığınız zaman, bir ta
ne maliye hesap uzmanının, Maliye Bakanlığı
nın malî politikasına veçhe verecek umum mü
dürlüklerden bir tanesinde mevki aldığını gö
remiyorsunuz ve bu âdeta herkeste bir kanaat 
olarak yıllardır yerleşmiştir. Siyasaldan gele
cek, müfettiş olacak ve ondan sonra da o kad
roları işgal edecek havası vardır, işler de bu 
kadar kötü gidince. «Bir de şu hesap uzmanlan 
bir parça şu işin içerisine girse de bir bak
sak, Türkiye'nin işleri belki düzelir» diye, in
sanlar bir ümit kapısını çalmak ihtiyacını du
yuyorlar ve bunda da yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Lütfetsinler Maliye Bakanı, muhak
kak orada yorulmuş olan arkadaşlarımız vardır; 
hesap uzmanlarının kendi varlıklarını cesaret
le, celâdetle, dürüstlükle gösterebilecekleri 
ve malî politikaya da istikamet verecek umum 
müdürlüklerden bir tanesine de, bir örnek ol
sun, bir imtihan safhası açılısın diye, bir hesap 
uzmanını getirsinler. Çok hayırlı bir iş görmüş 
olacakları kanaatini samimiyetle izhar ediyor 
ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Savın Alpas
lan. 

Maliye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin, bu
yurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Savın Balkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Yüce Senatonun üyelerinin yapmış olduk
ları tenkitlere sırası ile arzı cevap edeceğim. 

Evvelâ Sayın Karakapıcı'dan başlıyorum. 
Diyorlar ki, «Gelirler Genel Müdürlüğü 

güçlendirilmeli, bütçe, teftiş işleri ve muraka
be müessir bir hale getirilmelir.» Bu hususta 
kendileri ile tamamen mutabıkız. Bu konu 
üzerinde çalışıyoruz. Saten Gelirler Teşkilâtı
na ait büyük bir kadro kanunu Yüksek Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. Ayrıca, teşkilâta 
ait hususlar da gelecektir. 

«Emekli Sandığının geleceği hufsusunda 
açıklık verilsin.» diyorlar. Haklıdırlar, Emekli 
Sandığı Kanunu üzerinde çalışacağız, ama 
maalesef buna vaktimiz olmadı.» Vaktimiz ol
madı» demek biraz acı ama; . 9 - 10 aydan 
beri o kadar büyük problemi srle karşı karşıya 
kaldı ki, hakikaten üzerinde çalışamadık; fa
kat çalışıryoruz. 

Vergiler üzerinde duruldu. Vergilerden Ku
rumlar Vergisi ve Gelir Vergisi hariç, öteki
ler Yüksek Mecliste bir Geçici Komisyonda
dır. Kurumlar Vergisi de hazırlanmıştır ve 
Bakanlar' Kurulundadır. Bu Kuruanlar Ver
gisi ve diğerleri hakkında gazetelerde, ve saire-
lerd.3 birçok rivayetler çıkıyor. Huzurunuza 
geldiği zamlan, bunun böyle olmadığım gö
receksiniz, ama ben şimdiden katî surette tas
hih edeyim; bugün alınmakta olan (Kurum
lar Verigisi -Gelir Vergisi) bir kül halinde 
% 70 verigiyi ifade eder; bugün elan tatbik 
edilmskts olan- Getirdiğimiz kanunda da, yine 
(Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi) nin tat
bikatında nispet aynıdır, bir kuruşluk bar 
ilâve bile- yoktur, bundan ötesi hilafı haki
kattir. 

Efendim, şimdi yine arkadajıımız soruyor 
ve diyor ki : «Bütçe Kanununun 69 ncu mad
desindeki % 10 blokajı sahiden tatlbik ede
cek misiniz? Maliye Bakanı bunu burada ifa
de etsin.» 

Muihterem arkadaşlar, kanunda bir hüküm 
olur da bunu tatbik etmememiz varit olabilir 
mi? Elbet tatbik edilecektir, yüzde yüz tat
bik edilecektir ve 69 ncu maddeye harfiyen 
riayet edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçede denklik me
selesine (burada temas etmek- isterim. Dinledi
niz, birçok arkadaşlar bu hususta bize ta'nda 
da bulundular, nedir bir denklik prensibine 
saplanmışsınız diye. Evet, biz bütçede denk
liğe, ekonomi ve maliyede istikrara büyük bir 
ehemımiyet veriyoruz ve bunu bir Devlet po
litikası olarak kabul ediyoruz ve tatjbik edece
ğiz. Bundan arkadaşlarımızın şüphe duyma
ması lâzım, aksi takdirde bizim vücudumuza 
yer yok. Eğer bu hususlara sön derece dikkat 
etmeyecek olsak, «bütçede deniklik» diye bir 
ilân yapmayız, pekâlâ, ekspansiyonist bir si
yaset. enflâsyonist bir siyaset vs- diye ortaya 
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çıkarız. Halbuki, biz diyoruz ki, bulgun TLir-
klye'nıin ihtiyacı, istikrar teinin edecek bir 
bütçedir, bu da denklikle olur. Yalnız büt
çede değil, kamu maliyesinde bir denkliği esas 
olarak kabul ediyoruz. Bizim, programımız bu
dur. Başbakanımız da bunu ilân etti, Maliye 
Bakanımızda bunu ilân ediyor, bundan hiçbir 
şüpheye düşmemek lâzım. 

Sayın arkadaşlarım, simdi israfı önlemek, 
tasarruf v. s... 

Gördüğünüz gibi, bizim Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde bir mefruşat tahsisatı var. Bu, 
yeni açılacak vergi dairelerine ait mefruşat tah
sisatıdır. Emlâk Vergisini üzerimize alıyoruz, 
sonra işletme Vergisini teşmil edeceğiz, bundan 
dolayı yeni kurulacak dairelere mefruşat döşe
yeceğiz, ama, bu paralar sarf edildiği zaman 
alınacak mefruşatın, Yüksek Heyetinizden me
raklı olanlar gördüğü zaman, bunun lüksle, is
rafla hiçbir alâkası olmadığını müşahede ede
ceklerdir. 

Elendim, sayın arkadaşım ve meslektaşım 
Mehmet İzmen Beyin konuşmalarına geliyo
rum. 

Malî vaziyetimizi büyük bir vukufla ortaya 
koydular, zaten buna da yetkilidirler, binaena
leyh bana yardımcı oldular. 

Yalnız, «şu pool, bütçe açığı iğin konulmuş
tur, Devlet bütçesine konulmadığı için» buyur
dular. Bu yeni bir fikirdir, kendileriyle burada 
mutabık değilim. Biz bu pool'ü bir emniyet 
supabı olarak koyduk. Yani, pool dediğimiz 
nesneye, şu avansa, şu hesaba bir para yatıraca
ğız, istikraz aktedeceğiz yatıracağız, başka yer
den bulup yatıracağız, Almanya'daki işçilerimiz
den temin edebilirsek edeceğiz, karşılık paralar 
var onları koyacağız. Bunun, bütçe açığı ile 
alâkası yok, bütçe ile alâkası yok. Onunla biz 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yatırımlarını fi
nanse edeceğiz, ama o para orada kalacak. Yani, 
«Sene sonu oldu, bu para sarf edilmedi, bina
enaleyh, bu iptal edilsin» şeklinde ödenek iptali 
mevzuubahis değil. «Planca projeye tahsis edil
di, o projeye tahsis edilmesin de başka projeye 
tahsis edilsin.» Yok bu. Yüksek malumunuz
dur, bütçeye konan her hangi bir tahsisat, o fa
sıl ve maddeye giren her şeye girer. Meselâ, bir 
defa daha arz etmiştim; mektep inşaatı için bir 
tahsisat kovarsınız, gelirsiniz Parlamentoya, 
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I «109 tane mektep inşa edeceğim» dersiniz gider 

o parayla 500 tane mektebe başlarsımz. Bunda 
böyle şey yok. Bu, tamamen projeye tahsis 
edilmiş bir varidat olacaktır. Ancak arkadaş
larını, «Bu varidatı temin edemezsiniz.» demek
tedirler. 

Bayın arkadaşlarım, bu varidatı temin ede
mezsek, bu yatırımlar ileriye doğru kaydırılır, 
bütçe açığı vermez, ist/ikrar, bizim için her şey
den daha üstündür, bunu müteaddit defalar arz 

* ettim, bunu lütfen bütçe açığı olarak telakki 
buyurmayın. 

Şimdi, bendeniz tabiî birçok küsurlarından 
maada bir kusuru daha olan Maliye Bakanıyım, 
ben bedbin bir adamım; fakat görüyorum ki, 
meselektaşım benden daha bedbin, Biraz da 
teselli buluyorum, benden daha bedbini varmış 
diye. 

Şimdi, politik kararlardan dolayı doğan ik-
tisaiî Devlet Teşekküllerinin zararlarından bah
sediyorlar. 

Biz, bir partiye dayanmayan, politikayla 
meşgul olmayan bir Hükümet zannediyoruz ken
dimizi. Eğer biz de politik kararlarla iktisadî 
Devlet Teşekküllerin, Teşebbüslerini zarara uğ
ratırsak, ne söyleyeyim, artık, demek ki bir 
ümit kalmadı. Yok böyle şey, biz hiçbir politik 
kararla bunu yapmayız. 

Sayın Mehmet İzmen, «Partizan mülâhaza
ları?, tayinler yapılıyormuş» dediler. 

Hakikaten benim bundan haberim yok. Ma
liye Bakanlığına geldim, normal bir iki tayin 
oldu, fakat ne politika kapımızı çaldı, ne politi
ka bizim yüzümüze baktı ve hatta bâzı politik 
mercilerin küçük tayinler için ricaları falan 
olursa, bundan dolayı da sadece yapamadığım 
için mahcubiyet duyuyorum. Ben arkadaşla-
larımdar. çok rica ediyorum, Maliye Bakanlığın
da yapılmış politik bir tayini biliyorlarsa, lüt
fen kürsüye gelsinler ve benim yüzüm a çarp
sınlar. Bunu istirham ediyorum. 

Şimdi, bütçelerin sene ortasında uğradığı 
değişiklikler ve ek ödenekler var. Bizim şikâ
yetimiz ve denk bütçe hikâyemiz bundan iba
retti. Biliyorsunuz, 1971 yılı bütçesi 40 milyar
dan başladı, şimdilik 45 milyarda. Bunun ne 
kadarda çıkacağı hususunu da burada arz et
miştim. Sanıyorum ki, bunu daha fazla çı-
kartmıyacağız ve bu sen eki bütçe açığımız 3 
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milyarla, 6 milyar arasında bir rakam olacak- I 
tır. «Maliye Bakanı niye doğru dürüst bir 
rakam söylemiyor» diye, bundan dolayı çok 
tenkide uğruyorum. Meteoroloji bile yarınki ha
vayı doğru dürüst söylemiyor, bu bir tahmin
dir, ben nereden bileyim? 

«Maliye Bakanı, etkili kontrol hususunda T 
ne düşünüyor?» diye soruyor Mehmet izmen 
Arkadaşım. 

Etkili kontrol hususunda kontrol teşkilatı, 
etkili kontrol hususunda tahsisatın susu busu; 
bunlar, yıllardan beri yaptığımız ve muvaffak 
olamadığımız hususlardır. Şimdi, bir ümidimiz 
vardır, o da «Program - bütçe» tatbikatıdır. 
Program - bütçe tatbikatına bu sene teşebbüs 
ettik, fakat bunu dairelere öğretemedik. Şim
di, bu 1972 yılı bütçesini program - bütçe ha
line koyacağız ve bir model olarak bakanlıklara 
dağıtacağız, eğer program bütçe usulüne gide-
bilirsek, o takdirde kontrol tam olacaktır. Hem 
de kimin kontrolü?.. Yüksek Meclisin, komis
yonların kontrolü tam olacaktır. Başka bir ça
re bulamıyoruz. 

Efendim, şimdi Sayın Osman Gümüşoğlu-' 
nun tenkitlerine geçiyorum. 

Evvelâ benim kusuruma bakmayın, belki 
ben Parlâmentoda acemiyim de bâzı şeyleri an
layamıyorum. Görüştüğümüz şey Maliye Ba
kanı değil, Maliye Bakanlığı Bütçesidir. Bina
enaleyh, «Ben Maliye Bakanlığı bütçesini de
ğil de, Maliye Bakanını tenkit ediyorum» ifa
desinde ben pek bir şey kavrayamadım, ama za
rarı yok, madem ki tenkide mâruzuz, onlara da 
cevap veririz. i 

«Çağın gerisinde kalmış bir adamdır Maliye S 
Bakanı» diyor, «Bina noksanı, otomobil nok
sanı, umum müdürlerin şöyle gitmesi V.B.» dî  
yo*. 

Efendim, biz bütçeyi, kendisinin mensubol-
duğu Adalet Partisinden aldık. Adalet Partisi 
zamanında hangi binada oturuluyiorsa, biz de o 
Ibinada oturuyoruz. Adalet Partisi zamanında 
Maliye Bakanlığında kaç otomobil varsa, ne 
bir eksik, ne bir fazla, şimdi de aynısı var. Ama 
hemen şunu söyleyeyim ki, ben taban tamah-
kârım, bu tenkide rağmen, bir maliye sarayına 
gitmeye, Maliye Bakanlığını da otomobillerle 
donatmaya taraftar değilim, bilâkis bunu ya
pan dairelerle mücadele etmekteyim. Kusuru- | 

ma bakmasınlar, ben bu bakımdan çok çağ dı-
şındayım ve çağ gerisindeyim. Bunda başka bir 
çare yok. 

Şimdi, «Maliye Bakanı, bütçeyi takdim 
edip, vergi koyup tahsil etmek zannediyor 
bütçe denkliği kavramını» diyorlar. Burada ba
na Ortodoks diyorlar, ama bu bütçe denkliği 
ve istikrar Hükümet politikasıdır ve ben bu 
politikanın merkezinde bulunuyorum ve şiddet
le taraftarım. 

Sayın arkadaşlarım, biliyorsunuz, bütçe açık 
da olur, hattâ hatâ icabında emisyona da gidi
lir, ama bunun bir derecesi, bir «Bardağı dol
durur» hali vardır. Bir hal gelir ki, o halde 
bir sene iki sene artık Ortodosk bir bütçe tat
bik ederek, tam bir denkliği temin etmeye mec
bursunuz. Bundan 4 sene evvel olsaydı, belki 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin bu kadar Or
todoks bir bütçe denkliği taraftarı olmazdı, 
ama bugün. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mali
yeyi düzeltmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SALİM HAZERDA&LI (Elâzığ) — Hatibe 
iştirak edilmez mi Sayın Başkan? 

MALİYE BAKANI SAİT NAOİ ERGİN 
(Devamla) — Buna kendimizi mecbur addedi
yoruz, başka çaremiz yoktur. 

Nedense, ben yakın ve uzak maziye dönüp 
bakmayı hiç istemiyorum, sadece ileriye doğru 
bakmak istiyorum, fakat birçok arkadaşlar be
ni, bir partizan vekil gibi maziyle uğraşmaya 
teşvik ediyorlar. Bu bir inat meselesidir, bu teş
vike uymayacağım, beni geriye doğru konuş-
turamayacaksınız: ne kadar zorlaşanız nafile
dir, ama bir şeyi rica edeyim, bunu aczimden 
yaptığımı zannetmeyin, ben kürsüden ve kürsü 
haricinde çok güzel münakaşa etmesini de emin 
olun bilirim, ama üzerimize bir vazife almışız, 
bırakın bu vazifeyi sağa sola sapmtı yapmadan 
tatbik edelim. 

Şimdi, geriye geliyorum: Samimî bütçe, büt
çenin (gerçek hacmi ve pool meselesi. 

Bu pool meselesini Sayın Mehmet İzmen'e 
cevap arz ederken söylemiştim. Beyefendiler, 
bu, bir bütçe açığını kapamak için değildir. 
Bütçe açığı olduğu zaman, ben bir Maliye Ba
kanı olarak, bunu herkesten evvel söyleyece-
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ğim; söylerim, buna inanın. Bunun hiç başka I 
çaresi yoktur. Çünkü, «inşallah» la, «maşallah» 
la ne hasta tedavi edilir, ne bütçe düzelir. Dü
pedüz gerçekleri ortaya 'koymak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi, arkadaşlarım, «% 20 yetki istiyor
sun, hem de bütçe denkliğinden bahsediyorsun» 
buyuruyorlar. 

Şimdi, arkadaşlar, bütçeyle Hazine ayrı şey
lerdir. Bakınız ben size arz edeyim: Bu sene 
29 Şubatta bütçe bitti. Ben 1 Martta tediye ya
pacağım. Hem ne kadar tediye yapacağım? Bel
ki 2 milyar, belki 3 milyarlık tediye yapacağım. 
28 Şubatta ben ne vergi tahsil etmişimdir, ne 
bir yerden beş para bulmuşumdur. Bu 2 veya 
3 milyarı nereden bulacağım? Hazine başka 
şey, bütçe başka şeydir. Biran için kabul edi
niz ki, 1971 yılı Bütçesi denk, para bitti, borç
lar da bitti; ama ben 1 Martta ödemek duru
munda olduğum paraları nereden bulacağım? 
% 20 derken, bu, % 20 değil sayın arkadaşla
rım; bunun % 15 i silme dolmuş, orada belki 
birkaç yüz milyon, azamî 1 milyar ya kalmış ve
ya kalmamış. Ben, 1 Mart günü yapacağım te
diyeler için paraya muhtacım. % 20 avansın 
5 puan artırılmasını bunun için istedim. Bun
da bir tezat yoktur, bu gayet normaldir, bunu 
bilenler anlarlar, 1 Mart günü için benim ya
pacağım tediyeler vardır. 

Şimdi, Anayasa v. s. denildi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu bunu kabul etmedi. Şimdi ne 
yapacaksınız? Bu sualin de cevabı lâzım, çün
kü, hepiniz de soracaksınız. Bunu, bankalar
dan vesairelerden finansman bonosu ile bul
mak cihetine gideceğiz. Biraz evvel Sayın Feh
mi Alpaslan ödenmemiş istihkaklardan bahset
ti; eğer biz Martta da bir kısım istihkakların 
ödenmesinde geç kalırsak, bu % 20 meselesinin 
buna tesiri olacağını ifade etmek isterim. 

Esasen, bu ödenmeyen istihkaklar meselesi 
de şöyledir: Yani, bir kimsenin istihkakı ay
larca ödenmiyor değil, bu devrediyor. Bugün
kü istihkak Ali'nin, bu istihkakı ödeyemiyoruz, 
bir ay zarfında bu istihkakı ödüyoruz, onun 
yerine ödeyemediğimiz Veli'nin istihkakı geli
yor. Bu böyle devri daimdir, yoksa aylarca is
tihkakların ödenmemesi mevzuubahis değildir. 
Ancak, bu durum da, ilk geldiğimiz andan itiba- j 
ren Nihat Erim Hükümetini sinirlendirmiştir. I 

I Geldik, 1 milyar 960 milyon ödenmemiş istih
kakla karşılaştık. Bundan şimdiye kadar 300 
milyon ödedik, 500 milyon ödedik, ama iki ya
kamızı bir araya getirip bunu tasfiye edebil
miş değiliz, uğraştığımız budur. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, meşhur devalü
asyon ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in be
yanı hikâyesi geliyor. 

Ben, 22 Haziranda memleketin büyük bir 
enflasyon tehlikesine maruz kaldığını beyan et
tim. Bu beyan bir sürçü lisan değildi, doğru 
söylemek keyfi içinde söylemiyordum, basbaya
ğı bunun bir maksadı vardı. Getireceğimiz ted
birlerin kamuoyunca, Büyük Millet Meclisince 
anlaşılması için, bu gerçeğin açıklanması iktiza 
ederdi, bir. 

ikincisi... 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Söylemeseydiniz de biz anlardık bunu. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Hayır efendim, söylemeseydik 
anlaşılmazdı. Şu bakımdan anlaşılmazdı: Bunu 
söylemeyen hiçbir Garblı Maliye Bakanı yok
tur. Bütün Garplı Maliye bakanları, başta Nixon 
olmak üzere, Willy Brandt olmak üzere devlet 
adamları, hepsi enflâsyon tehlikesini zamanın
dan evvel memleket efkârı umumiyesine bil
dirmeye kendilerini mecbur telâkki ederler. 
Bunu da benim kusurum telâkki edin, affedin. 
Çünkü, bu böyle söylenecektir, söylenmeye 
mecburdur. O zaman «Enflâsyon tehlikesi var» 
dedik. Enflasyon tehlikesi vardı ve lâfı artık 
bitti. Çünkü, enflâsyonu hepiniz görüyorsunuz, 
yaşıyorsunuz. Şimdi de, «Enflasyonu durdur
duk veya durdurmak üzereyiz» diyoruz. Eğer, 
biz o zaman, «Enflasyon vardır» demeseydik, 
bugün bu enflasyonu durdurma haline gelir 
miydik, gelmez miydik; bu takdir meselesidir, 
bu hususta söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yal
nız, bu meseleleri konuşurken, hakikaten hiçbir 
düşünceye kapılmamak lâzım. Başbakanın söy
lediği gibi, biz her hangi bir partinin, her hangi 
bir fikrin karşısında değiliz, gelip geçici, mu
ayyen vazifeyi yapmak isteyen bir Hükü
metiz. 

Şimdi ben size enflasyonun sebeplerini söy
leyeceğim: 

1. Dünya'daki enflâsyonun memleketimize 
j sirayeti. Dünya büyük bir enflâsyon içindedir, 
I memleketimize sirayet ediyor. 
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2. Ağustos ayında yapılan devalüsyon. 
Ha, burada bir hususa temas etmek istiyo

rum. 
Bana arkadaşım bir haksızlık etti; ben de

valüasyonun aleyhinde bulunmuşum... Ban de
valüasyonun aleyhinde bir gün dahi bulunma
dım, daima devalüasyonun yapılması zaruretin
den bahsettim. Lütfen, arkadaşlarım, gazete 
malumatına, hem de gazetelerin içini dahi oku-
maksızm üstündeki büyük satırlara bakarak 
beni itham etmesinler. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yonda .söylemişti, lehinde bulunmuştu. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Komisyonda değil efendim, Mil
let Meclisinde de, büyük salonda da ilk bahset
tiğimiz zaman, «Devalüasyon, yapılması lâzım-
gelen bir keyfiyetti. Devalüasyon bir kanama
dır, bu kanama yüzünden devalüasyondan işti-
nabedilemez. Ben hayatımda zaten 3 defa deva
lüasyona teşebbüs etmiş, 2 defa devalüasyon 
yapmış bir talihsizim» de dedim, zabıtlarda
dır. Katiyen devalüasyonun aleyhinde bulun
madım, bu varit değildir, gazete havadislerine 
dayanıyorlar. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — O 
size izafe edilmiş bir söz değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bilmiyorum. 

Şimdi, dünya'daki enflasyonun memlsketi-
ze sirayeti ve devalüasyondan bahsettim; üçün
cüsü Bütçe açığı... 

Ben «1 milyar 400 milyon lira bütçe açığı 
vardır» dediğim zaman kıyametler koptu. Şim
di, «3 milyar mı, 4 milyar mı» diyorum, hiç 
kıyametler kopmuyor. Çünkü, birkaç ay evve
linden bu durumları görmek Maliye Bakanının 
vazifesidir. Başka çare yoktur ki,.. Ne yapacak
sınız görmeyip te?... Göreceksiniz; görmezseniz 
vazifenizi yapamıyorsunuz. 

Ziraî mahsuller : 
Allah bol bir ziraî mahsul vermiş, ziraî mah

sullerinin finansmanı için piyasaya para çıkart
mak mecburiyetini doğuruyor. Bundan şikâyet 
etmeye lüzum yok, ama enflasyonun, yani pa
klığın sebeplerinden birisinin de bu mesut ha-

— 34' 

dişe olduğunu söylemek zarurî. Hadise mesut
tur ama, neticesinde bazı mahzurları vardır. 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 
Mal karşılığında çıkarılan para enflasyon ya
ratır mı beyefendi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Mal karşılığında çıkan para enf
lâsyon yaratır; eğer, o mala karşı piyasaya, o 
parayı alacak kimselerin satın alabileceği şey 
çıkarmazsanız. Yani, siz köylünün eline mah
sul bedeli olarak bir para veriyorsunuz, köylü 
bu parayı götürür de mal almaya kalkarsa o 
malı orada hasır bulursa enflasyon olmaz, eğer 
mal bulmazsa... 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 100 " 
bin ton buğday dışarıya sattınız. 

BAŞKAN — Bayın arkadaşlar, çok rica 
edeceğim. Sayın Bakanın konuşmalarına mü
dahale etmeyiniz. 

Sayın Bakan, siz lütfen devam buyurunuz. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Evet efendim, hakikaten bunu 
ariz - amik izah etmek iktiza etti. 

Dışarı satıldığı zaman dolar alırsınız, döviz 
alırsınız; dövizi getirir Merkez Bankasına ko
yarsınız, fakat karşılığında döviz sahibine ver
diğiniz Türk Parası mukabilinde pazarda mal 
olmadığı için, düpedüz enflasyondur. Kaidesi 
budur. Bunun münakaşa .edilecek bir tarafı 
yoktur ki, Bu böyledir... 

Döviz rezervlerindeki artış : 
Sayın senatörler, döviz rezervlerindeki ar

tış bize hususî bir haysiyet getirmiştir. Bir Ma
liye Bakanı olarak, bu döviz rezervlerindeki 
artışa sebebolan bütün âmillere karşı yalnız 
hürmet değil, büyük bir hayranlık duyarım. 
Binaenaleyh, döviz rezervlerindeki artış enflâs
yon yarattı derken, onu kötülemek mevzuuba-
his değildir. Bu enflâsyonu hepimizin göze al
ması lâzımdır. Çünkü, cidden bu bize beynel
milel sahada haysiyet yaratmıştır. 

Yine arkadaşım, «Şöyle oldu, böyle oldu, 
dış sermaye, ve saire ve saire gelmez oldu» dedi. 
Hayır sayın arkadaşlarım; bendeniz Eylül ayın
da Amerika'da idim, Amerika'da hangi resmî 
müesseseye gittiysem, hepsi de, «Proje gön
derin. size para verelim» diye âdeta bi
ze kredi vermekte yanşa girdiler, itibarı-
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nıızm son derece yerinde olduğunu arz ede
rim. Bu, itibarımızın yerinde olması keyfiyeti 
de, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in tutumu 
dolayısiyle değildir, şu rezervlerimizdeki ar
tış dolayısiyledir. Her şeyi ortaya olduğu gibi 
koyalım ve doğru konuşalım. Rezervlerdeki ar
tış, bize büyük bir itibar, büyük bir haysiyet 
getirmiştir ve şimdiki dünya para buhranı mu
vacehesinde rezervlerimizdeki artış, bizi bir 
nevi sigorta etmektedir. Eğer ben bu dünya 
para buhranı karşısında geceleri rahat uyuya-
biliyorsam, Hükümetiniz rahat uyuyabiliyorsa, 
şu «Enflasyona sebeboldu» dediğim rezervler
deki artış dolayısiyledir. Rica ederim arkadaş
larım, bir şeyi iyiliği ve fenalığı, her şeyiyle 
beraber kabul etmeliyiz. 

Personel masrafları ve ücretlerdeki artış : 
Evet sayın arkadaşlarım, bir yıl zarfında 

bu artış, bizim hesabımıza göre 8 milyar 600 
milyondur. Eğer piyasaya 8 milyar 600 
milyonluk bir fazla iştira gücü girerse, bunun 
enflasyonist tesirleri olduğunu ben söyleme-
sem dahi hepiniz bilirsiniz. Bunun hiçbir çaresi 
yoktur. 

Şimdi bütün bunlara bir de şunu ilâve ede
yim: Bütün bu enflasyon sebepleri, enflasyonist 
tazyik sebepleri menşeini nereden alır? Menşe
ini kalkınmadan alır. Her kalkınma az çok enf-
lasyonisttir. Eğer bir memlekette siz dünya se
viyesine yükselmek isterseniz; eğer siz memle
ketimizi refaha, saadete kavuşturmak isterse
niz, yani bir kelime ile iktisadî kalkınmayı 
realize etmek isterseniz, bundan bazı enflasyo
nist baskıların doğabileceğini ve bunu da öpüp 
başınıza koymayı kabul etmelisiniz. Başka çare
si yoktur. 

Bütün bunlara ilâveten bir şey daha var; 
fiyat artışlarının sebeplerini artık saymaya 
başladık, bunu da söylüyeyim müsaadenizle: 
Memleketteki sol ve sağ cereyanların hâsıl et
tiği huzursuzluk, asayişsizlik. Bu da hayat pa
halılığına sebebolmuştur. 

Bütün bunların içerisinde, bunların hepsini 
inkâr edip de, yahut kabul buyurmayıp da, 
«Bütün bu pahalüılklar işte bu Maliye Bakanı
nın, yalhut Başbakanın beyantmdan hâsıl oldu» 
derseniz, bizim ona söyleyecek başka bir şeyi
miz yok. ne söyleyelim? 

Şimdi, sayın arkadaşlar, benini bir enflas
yon telâkkim yok; şu basit iktisat kitapların
da yazılı, bugün dünya gazetelerinde ve mec
mualarında mevcut olan, herkesin her lisanda 
açıp okuyabileceği, hatta Türkçe'de de yazıp 
okuyabileceği telakki. Benim için enflasyon te
lâkkisi, çok klasikleşmiş bir meseledir; bu ne 
bir doktrin, ne de derinlemesine bir meseledir. 
Ortaya para çıkarsa ve paranın karşısına da 
derhal mal çıkmazsa fiyatlar pahalılanır. Bu, 
bu kadar basite irca edilmiş bir durumdur. 

Şimdi, bütün bu noktai nazarlar karşısında, 
«çağın gerisinde kalma» meselesine gelmeyece
ğim. Yalnız şunu söyleyeyim ki, bazı ahvalde 
çağın gerisinde kalmanın da muvakkat bir za
man için faydası olabilir. Çünkü, bütçe denk
liği, istikrar v.s. bir parça muhafazakârlığı ica-
bettirir. inşallah bu günleri geçiririz. 

Yine Sayın G-ümiipğlu, «Yatırımlarda Dev
let kesimine ağırlık veriyorsunuz, özel sek
töre ağırlık vermiyorsunuz» dediler. Hakika
ten bu kalhîl konuşmaları yapmak biraz mu
cibi tereddüt olmalı. Çünkü, bakın şimdi size 
(bir rakam vereceğim, bizim devraldığımız ra
kamlar : 1970 te, yani Nihat Erim Hüküme
tinden evvel, 88 milyar 461 milyon liralık ya
tırım projesine bizden evvelki Hükümet te-
§ebibü;3 etmiş. 1970 sonuna kadar 21 milyar 
lira sarf edilmiş, 14 milyar lirası da 1971 h&-
fcaplarma konmr:::; 51 milyar 581 milyonluk 
yatınım bize kalmaf. Bunun da, fiyat proje 
taihmin farklarıyla beraber tutarı 64 milyar 
800 milyion lira. işte, biz Devlet yatınım ola
rak, bu 65 milyar 800 milyon ile meşgulüz.. 
Bu 64 mi'yar 800 milyonluk rakam, arz etti
ğim. gibi bizim bir doktriner düşüncemiz de-
ğll, bizs intikal eden yatınmlardır. 

.Sayın Bikeıçligll arkadaşmış, «Bütçe açık 
verecektir» dedi, «Bu bir yatınm batiçesi de
ğildir» dedi, «2>8vlets ait arabaların mas
rafı 400 mOîyon liradır» dedi, «ıBorç alırken 
düşünm?jx» dedi. 

Şimdi, bütçenin açık verme me'seleisi-.. 
(Bütçe acık vermek tshlike'sins her an mâ

ruzdur. Biz; 69 ncu madde, alacağımız ted
birler ve Yüksek Meclisin himayesi sayesinde 
bu açığı önleyeceğimize eminiz. Eğer, biz bu 
îıinoyeden ve bunlardan mahrum kalırsak; de
dikleri giibi bütçe aşık verir. Ama, bütçenin 
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açık vermemesi için, hakikaten Meclislerin 
bize tam mânasryla inanmaları, güvenmeleri 
'lâzımdır. Bunun için de çok selbep var. Ev
velâ ilk selbep, karşınızdaki Maliye Bakanı 
politika ile alâkası olan bir kimlse değildir. 
Ne zaman imkân bulursa, çantasını koltuğuna 
alıp, fesini basma alıp evine gidecektir, ya
hut buradaki bir yere gelip oturacaktır. Ka
tiyen, politik en küçük bir ihtirası yoktur. 
Bu adamdan yalan söylemek heklenmemelidir . 
Evet, hakikaten hata edelbilıriz, yanlış ya
pabiliriz; hatasız kul olmaz, ama, bile bile 
asla bunu kabul edemem. Yalnız kahul ede-
miyeceğim huims budur. Hayır, Maliye Ba
kanınız ve Hükümetiniz yalan söylemez. Büt
çeyi «denk» diye tasavvur ediyorsa, o şartlar 
tahakkuk ederse denktir, değilse değildir. 

Şimdi bazı arkadaşlarım «Yatırım büt
çesi değildir bu» diyorlar. 

sSaym arkadaşlarım, 19711 deki, âmme sektö
rünün, yatırım yekûnu 15 milyar civarında; 
bu, 20 - 21 milyar civarında. 5 milyar liralık 
bir fark var. Bu 5 milyarlık farka realize 
edebilecek miyiz, edemiyecek miyiz? Bu, «poo» 
dediğimiz, «havuz» dediğimiz nesnenin mu
vaffakiyetine bağlıdır. Ama, dikkat buyu^ 
runuz, bütçe de Bütçe Karma Komisyonunun 
yaptığı % 10 zammın inkâsı yalnız yatırım 
bütçesine ve transferlerdir. Bu kadar değildir. 
Binaenaleyh, bu azaltsa yatırım bütçesinden 
muayyen bir miktar azaltacaktır; meselâ, 
1 - 1,5 milyar lira azaltacaktır. 20 milyarlık 
yatırından 1,5 milyar eksilince, yine 18 mil
yar lira civarında kalacaktır. Yatırım yap
makta ısrar ediyoruz, ama muvaffak oluruz, 
ama muvaffak olamayız, bilmem-

Yine Dikeçligil arkadaşım, «Devlete ait 
arabaların masrafı 400 milyon liradır» diyor. 
Tabiî ben bu işi Sayın (Jümüşoğlu'na havale 
edeceğim, çünkü o bize araba almayı tavsiye 
ediyordu. Bu, 400 milyon liradan daha fazlaya 
çıkar, ona da bir diyeceğim yok. 

Sayın Dikeçligil, «Borç alırken dikkatli ol
malı» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, benim şu arkadaşla
rımın çok şikâyet ettiği - beyanatta bulunma 
mevzuuma (Evet, arkadaşlanim benim gazete
lere, çok beyanatta bulunduğumdan şikâyet 
ettiler) Bu mevzua tekrar döneceğim-

Ben gazetelere beyanatta bulunmuyorum. 
mecbur kalmadıkça; ama, siz gazetecileri Mec
lise alıyorsunuz, Bütçe Komisyonuna da alıyor
sunuz; biz de sizin sorularınıza cevap verip ko
nuşuyoruz, onlar not alıp, ertesi gün basıyorlar. 
Bunu benim önlememe imkân var mı? Bu sizin 
Meclis ve müzakere nizamınızdır. Sayın arka
daşlarım öfkeleniyorlarsa, bana değil, bu niza
ma öfkelensinler. Hakikaten ben de, gazete
cilere kasten söylemediğim şeylerin gazetelere 
intikal etmesini istemem. 

Şimdi borç meselesine geliyor mesele. 
Sayın arkadaşlarım, zannediyorum ki, 22 Ha

ziran'da yaptığım televizyon konuşmasında, ya
hut başka bir vesileyle demiştim ki: «Kırım 
harbinden beri bu Devlet borçla yaşamaya alış
mıştır. Bu gidiş değildir. Devlet borçsuz ya
şamaya mecburdur. Bu duruma mutlaka gele
ceğiz. Borcu biz yatırım için, geliriyle o borç
ları ödeyecek yatırımlar için kabul ederiz. Bu
nun dışında masraflar için, düpedüz bize gelir 
getirmeyecek masraflar için borca girmeyi kabul 
etmeyiz ve bu sakim usule nihayet vermemiz 
lazımgelir.» Ve ona da uğraşıyorduk. Sayın 
Dikeçligil arkadaşımız bizi teyit etti, diyeceği
miz hiçbir şey yok. 

Efendim, Hazerdağlı arkadaşımız Finansman 
Kanunundan, Emlâk Kanunundan ve saireden 
bahsetti. 

Kendisini haklı buluyoruz ve bu işi düzelte
cek kanun halen Geçici Vergi Komisyonundadır. 
Binaenaleyh, mutasavver kanun metnindeki hü
kümler kendilerini tatmin etmiyorsa, bize yar
dım etsinler ve onları daha da iyi bir şekle ko
yalım. 

Bağımsız Senatör özer arkadaşım, «Maliye 
Teşkilâtı çağdaş bilgi ile donatılsın» dediler. 

Burada bir şey arz edeyim ve bunu da yine 
cehaletime verin: Maliyede çağdaş bilgi; tek
nolojide olduğu gibi, makinada olduğu gibi 
ilerlemiş değildir; dünya maliyesi bu arkadaş
larımızın tasavvur ettiğinden çok daha geri
dedir. Çünkü, maliye, sosyal bir şeydir. Mali
yenin ilerlemesi, ticarî teşkilâtın, ticarî or
ganizasyonun ve o memleket halkının muayyen 
bir seviyeye erişmesi ile kaimdir. Eğer siz Tür
kiye'de bütün müessesatm % 80 ini ciddî, çok 
ortaklı anonim şirketi haline getirirseniz, maliye 
ilerlemiştir demektir. Ama, ekseriyeti esnaf 

34,6 — 
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olan, ekseriyeti bugünkü ticarî organizasyon 
seviyesinde olan bir memlekette çağdaş ilmi ma
liye bir şey yapamaz aziz arkadaşlarım, ve bu 
hususta da o kadar ümitvar olmayın. Bütün 
mesele, ticareti organize etmektir. 

Diyorlar ki yine: «Vergi hayatını çekilmez 
bir hale koydunuz.» 

Sayın arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Nihat 
Erim Hüküemti vazife başına geldi geleli, be
nim bildiğim, hiçbir şekilde yeni bir vergi ka
nunu getirip tatbike geçmiş değildir. Getirile
cek olan vergi kanunlarımız Meclistedir, daha 
tatbik safhasına konulmamıştır. Binaenaleyh, 
ne zaman bir Vergi Kanunu getirip koyduk da 
bu hatayı çekilmez bir hale getirdik? Ben bir 
şey anlamıyorum bundan, bir yanlışım varsa 
beni tashih buyursunlar. 

Yine diyorlar ki; «Bir memlekette vergi 
anarşisi varsa, o memlekette anarşi devam 
eder.» 

ISayın arkadaşlarım, lütfen özer arkadaşım 
insaf buyursunlar, şu sağ - sol cereyanları, ve 
saire de bizim vergi noksanımızdan, Maliyenin 
kabahatinden mi hasıl oldu? Eğer, bu da ondan 
hasıl oldu ise, tabiî bizim için yapacak bir şey 
yoktur. 

ISayın arkadaşlarım, yine bir arkadaşım dış 
borçların çok fazla olduğunu söylediler. 

Bendeniz bu kadar Ortodoks bir maliyeci ol
mama rağmen, dış borçlara, eğer bu borçlar 
kendisini ödeyecek verimli hususlara sarf edi
lecekse, hâlâ taraftarım. Bugün Devlete ait dış 
borçlarımız, hatırladığıma göre, memlekete ait 
değil de Devlete ait dış borçlarımız, bütün fa
izleriyle, mürettebatı ile filan 81 milyar civa
rındadır. Fakat, eğer bundan sonra bize gelir 
getirecek ve kendisini ödeyecek bir borçlanma 
imkânına rastlarsak, ona da kollarımız açıktır 
ve 'hakikaten bugünkü itibarımız, arkadaşları
mızın da söylediği gibi, yabancı sermaye husu
sunda hiç gerilemiş değildir. Yabancı sermaye
ye karşı biz nazlıyız. Çünkü beynelmilel teşek
küllerden, yani Amerika Kalkınma Bankasın
dan, IDA Teşkilâtından, IPC Teşkilâtından ve 
saireden para alabilmemiz son derece kolaydır. 
Ne zaman proje götürmek bu paraları alabile
cek mevkideyiz. Bu itibarlı durumumuzu ifa
deyi de arz edeyim, hiçbir şekilde övünme ola
rak telâkki etmesinler, bu başarı bize bağlı de

ğil şu rezervimize bağlı. Yani, bu rezerv husu
sunda bizim herhangi bir teşebbüsümüz, bir 
muvaffakiyetimiz yok. Bu şeref, doğrudan doğ
ruya işçilerimize aittir. Müsterih olsunlar, hiç
bir şekilde övünmüyoruz, bütün mesuliyetlerin 
kötülüklerini kabul ediyoruz, fakat hiçbir şe
kilde övünmüyoruz, buna emin olsunlar. 

Biraz evvel Merkez Bankasından avans al
ma hikâyesini arz ettim. Bunu Sayın Fehmi Al
paslan arkadaşıma arz ediyorum, Merkez Ban
kasından avans almak için Bütçe Kanunu ve
ya başka bir kanun ile yetki almak gerekir. 
Merkez Bankasından avans almak için avans 
limitimiz dolmuştur, bir kanuna ihtiyacımız var
dır, bu kanunumuzu Bütçe ve Plan Komisyonu 
kabul etmedi, arz ederim. 

Şimdi, hesap uzmanları meselesine geliyo
rum. 

Bizim en münevver unsurlarımızdan birisi 
maliye müfettişleri ise, diğer bir kolu da hesap 
uzmanlarıdır. Hattâ hesap uzmanları Maliyede 
mühim mevkilerde bulunmaktadırlar. Hatta 
kendileri, hesap uzmanlarından birinin Maliye 
Vekili olduğunu da hatırlarlar. Hesap uzman
larından benim zamanımda bir muhasebat umum 
müdürü tayin edilmiştir, belki bir umum müdür 
daha oradan tayin edilecektir. Bu hususta ken
dilerinden hiçbir ayrılığım yoktur. 

Maruzatım bu kadardır... 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz, Sayın Ba
kan. 

Sayın Bakan, bazı arkadaşlarımızın soruları 
var. ISayın Öztürk, sorunuzu lütfen sorunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (iSivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanıma iki küçük soru soraca
ğım. 

Birisi, 27 . 7 . 1971 tarihli ve 1310 sayılı 
Resmî Gazetede çıkan Emlâk Vergisi Kanunu
na göre özel İdaredeki bazı memurlar; ki bun
lar bilhassa gelir ve tahsilat şubelerinde çalışan 
memurlardır; çıkarılan bu Kanuna göre, bu gi
bi memurlara mevdu vazifeler mal müdürlük
lerine ve saymanlıklara devredileceğine göre, 
bu memurların durumları ne olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN 

(Devamla) — Arz edeyim efendim. 
özel İdareden gelen memurların hiçbirini 

açıkta bırakmayacağız. Yalnız, bulundukları 
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yerlerde kullanmayıp, bunları belki başka yer
lerde kullanacağız. Bunların hiçbirisini açıkta 
bırakmayacağız ve mağdur duruma, düşmelerine 
müsaade etmeyeceğiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, ikinci sorumu arz ediyorum : 

Sayın Bakan, genele olarak şikâyet ettiği
miz israfları önlemek için, millî tasarruf alış
kanlığı sağlamak amacı ile bir yöntem, bir sis
tem içinde olacak mısınız ve Maliyeye bu konu
da ne gibi yenilikler getireceksiniz? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
arkadaşım çok hassas bir noktaya dokundular. 
Çünkü, bu bir zihniyet ve alışkanlık meselesi
dir. Şimdi bizim bir iktisadî kurulumuz var. 
Bakanlar Kurulu, bu iktisadî kurulumuza, ilk 
öne a İktisadî Devlet Teşekküllerinden başlaya
rak, bilâhara tüm Devlet kuruluşlarına da teşmil 
edilmek üzere, bunlarda ne gibi tasarruf ve kı
sıntılar' yapılması mümkünse bunları tespit et
me vazifeyi verdiler. Bu yalnız bir tespit işi de
ğildir; bu, tasarrufları yapma emrini de yeri
ne getirmektir. Bunun üzerinde çalışmaya baş
lıyoruz, ama tekrar ediyorum, bu bir zihniyet 
meselesidir, bu zihniyet umumî bir tasarruf se
ferberliği ile temin edilebilir. Bizim çalışmala
rımız nasıl netice verecek ve bu seferberliği ya
pabilmemiz için neler yapabileceğiz? Bunları 
hakikaten bugünden söyleyemem. Çünkü, bunu 
yapmak cidden güçtür, ama bunun katı zarure
tine inanıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazerdağlı, 
sorunuzu sorunuz. 

SALİM HAZERDALI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, eğer bir mahsuru yok ise, 12 Martta 
Maliyeyi şikâyet eden bu Maliye, 12 Marttan 
sonra Maliyeyi ele aldıkları zaman Hazine borç
ları sıfırın üstünde miydi, sıfırın altında ise kaç 
milyar idi? Açıklanmasında bir mahzur yoksa 
Sayın Maliye Bakanı bir beyanda bulunabilir
ler mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Sayın arkadaşlarım, arkadaşımın 
kastettiği zannediyorum ki Hazine avansıdır?... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hazine 
fonları. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — O zaman 
tüm Hazineyi soruyorsun? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Yani, Hazinenin Merkez Bankasın
dan aldığı paralar, değil mi efendim? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tamam. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Hazinenin Merkez Bankasından aldı
ğı paralar bakımından söyleyeceğim, limitimi
zin bitmesi pek yakın bir durum arz etmektedir. 
Hatırladığıma göre, 4 milyar 800 milyon filan 
civarında idi; limitimiz de 5 milyarı biraz geçi
yordu. Bununla ilgili kesin rakamı arkadaşım 
size söyleyebilirler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın izmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Grub adına yapmış oldu
ğum konuşmada !>âzı noktaların yanlış anlaşıl
dığım gördüm. Bu hususları tavzih için grub adı
na konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sual dediniz beyefendi... 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Hayır sual değil. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Mirkelâmoğlu, buyurunuz, sorunuzu 

sorunuz. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Efen

dim, sermaye piyasasının tanzimi için Hükü
metimizin ne düşündüğünü, ne gibi tedlbirler al
dığını, halka açık şirketler konusundaki dağı
nıklığı önlemek için ne gibi tedbirler düşünül
düğünü, öğrenmek istiyorum. Özellikle, HAS-
TAŞ konusunda Hükümetimize, Maliyemize inti
kal eden konular var mı; varsa bu konuda ne 
gibi tedbirleri bulunuyor? Hükümetimizin ve 
Sayın Maliye Bakanımızın ağzından bu açıkla
malara intizar ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Bu HASTAŞ konusunda bize intikâl 
eden hiçbir şey yoktur. Ticaret Kanunu ve diğer 
kanunlar' bizim bir müdahalemize imkân vermi
yor. 

Yalnız, sermaye piyasasından ve halka açık 
anonim şirketlerden bahsetmek gerekirse, bu 
iki mevzuu birbirinden ayırmak lâzımdır. Hal
ka açık sermaye piyasasının tanzimi, yahut hal
ka açık anonim Şirketler Kanununa ait metin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Bunu ta-
kibedip çıkartacağız. 

— 348 — 
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Ama; banka, para piyasası ve sermaye piya
sası ve bir de sigortacılık konusunda, bu üç 
mevzuda, Hükümeti devraldığımızdan hemen 
(biraz sonra ingiltere 'den mütahassıs istedik, in
giltere'den mütahassıslar buraya geldiler, fakat 
ıbu hususta publiste yapmadık, kasten yapma
dık, bunu sakit geçtik. Bunlar buraya geldiler, 
çalıştılar, gittiler; sonra tekrar geldiler, tekrar 
benimle görüştüler ve tekrar gittiler. Bayram
dan iki gün evvel bununla ilgili beklediğimiz 
raporlar geldi. Bu raporları bendeniz bayram 
günleri okudum ve çok beğendim, çok ümitli
yim. Yani, bankacılık, para piyasası, sermaye 
piyasası hakkında iyi bir sisteme, iyi bir refor
ma girmek ümidi bende belirmiştir. Halen bu 
raporlar tercüme edilmektedir. Tercüme edil
dikten sonra, Hükümetin alacağı karara göre 
bunu kamuoyuna belki açıklayacağız, belki de 
açıklamayacağız, bilmiyorum. Çünkü, açıkla
manın bugünkü para piyasasında belki menfî 
tesirleri olabilir. Ama, sanıyorum ki, büyük bir 
ihtimalle açıklayacağız ve açıklandıktan sonra 
da bunu teenni ile, dikkat ile, hiçbir şekilde 
aceleye getirmeden tatbik edeceğiz. Bu çok has
sas bir şeydir. Çünkü, sermaye, yüksek malu
munuzdur ki, gayet ürkek bir kuşa benzer, der
hal uçar gider, pek o kadar el atmaya gelmez. 

.Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
ıSaym izmen, buyurunuz. 
KONTENJAN GRUİBU ADINA MEHMET 

İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Maliye Bakanı Sayın Ergin arkadaşım, yap
tığım konuşmamın bazı yerlerinde, kendilerinin 
bazı izahatı ile ilgili beyanatta bulunduğum 
şeklinde bir mütalaa izhar ettiler. 

Konuşmam daha çok taze, çok az bir müddet 
evvel konuştum. Ben iktisadî Devlet Teşekkül
lerinin verimsiz ve zararlı çalışmalarının sebep
lerini, illetlerini üç noktada teşhis ederek; eko
nomik sebepler, politik sebepler, idarî sebeple
re irca ederek, bunların zararlı çalışmalarının 
sebeplerini anlattım, prensip olarak illeti orta
ya koydum. Objektif olarak yapılan bu teşhis, 
bundan sonra bu gibi hatalara meydan verilme
mesi şeklinin açık bir ifadesidir. Yoksa, ne ken
dilerinin aldığı kararlardan, kendileri tarafın
dan yapılan tayinlerden bahsettim, ne de bu

günkü Hükümetin bu şekilde karar aldığından, 
tayinler yaptığından bahsettim. Kaldı ki, beya
natım, iktisadî Devlet Teşekküllerinin 1970 yı
lı, egzersiz yılı neticelerine aidolduğu için, ta
rih itibariyle de böyle bir mâna çıkması müm
kün değildir. 

Bu hususu tavzih etmek üzere söz aldım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın izmen. 
Son söz Sayın Hilmi Soydan'mdır, buyuru

nu.'!; Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Malatya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
1972 senesi malî yık Bütçesinin müzakeresi 

sona ermek durumundadır. Doğrudan doğruya 
bütçemiz 50 milyar, 312 milyon küsur, konso
lide olarak da, 52 milyar küsur. Bütçe rakamı 
yükselmeye devam ederken, bir taraftan da 
mükellefe vergiler tahmil edilmektedir. Hele 
Anayasanın 38 nci maddesindeki son tadil sebe
bi ile, Türkiye'de, Anayasanın 38 nci maddesi
nin tadilinden evvel mer'i bulunan ve bugün 
için meriyeti tehir edilip gelecek olan Emlâk 
Vergisi Kanunu ile, ister gayrimenkule taallûk 
etsin, isterse bina ve arsaya taallûk etsin, va
tandaşlar bir vergi mükellefiyeti altına girmek
tedir. 

işletme Vergisi ile de kısmen olmak üzere, 
Kurumlar Vergisi bir kısım vatandaşı bu mü
kellefiyete sokmuş, gerek gerçek ve hükmî şah
siyet itibariyle, gerek kamu personeli itibariyle 
ve 193 numaralı Gelir Verdisi Kanununun da 
mer'i bulunması "* sebebiyle, 50 veya 52 milyar 
üzerinde bulunan bu bütçe mükellefiyeti ile va
tandaş zorlanarak Devlet idaresinin idamesine 
devam edilirken her vatandaştan her hangi alı
mından, doğrudan doğruya Devletle mükellef 
arasında türlü ihtilâfların mevzuu üzerinde ha
len dıırulmamakta ve bundan mütevellit çıkan 
kazai ihtilâflar da daha evvelce Anayasaya ta
mamen zıt olan bir malî kaza üzerine yükletil-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 ve 1971 malî 
yılları bütçeleri üzerinde yaptığım konuşma
larda bendeniz bu mevzua değinmiştim. Düşü
nünüz ki, 50 milyarlık bir bütçe mükelleften 
alındığına göre, Devletle mükellef arasındaki 
ihtilâfların mevzuu, netice itibariyle ilçelerde 
itiraz komisyonlarına ve bu komisyonlar da, 
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kaymakamın riyaseti altında malmüdürü ve ca
hil tüccardan gelen, ilmî vukufiyeti olmayan 
ve bu hâdise ile hiç ilgisi olmayan, vergi mev
zuatından anlamayan iki cahilin elinde bırakıl
mıştır. Maliyeden anlayan, ilçelerde kaymakam, 
illerde de defterdar bulunmaktadır. Şimdi, dü
şününüz ki, büyük bir malî ihtilâf oluyor mü
kellefle Devlet arasında, bu ihtilâfın mevzuu da 
ilmî vukufiyeti olmayan, maliyeden ve hukuk
tan anlamayan şahısların eline tevdi edildiği 
gibi, bunlardan da en yetkili olan malmüdürü 
ve defterdar; hem karar mercii, hem temyiz 
mercii, hem de mükellefi takip merciidir. Hal 
böyle olduğu halde, Türkiye'de halen bir malî 
kaza hüviyeti verilmemiştir. Bundan mütevellit 
olarak itirazlar da Maliye Bakanlığına bağlı 
vergi temyiz komisyonları tarafından tetkik 
edilmekte, dolayısiyle de bir malî hüviyet veril
memektedir. Halbuki Anayasamıza göre, bağım
sız bir malî kazanın tedvinine zaruret vardır. 
Henüz bu mevzuda, Maliye Bakanlığı, «iki üç 
sene zarfında yapacağız» demesine rağmen ma
lî mevzuatımızın gerçek sorunlarını çözen bu 
kanunu getirmemiştir, getirilmesi zaruridir. Ay
rıca, memleketin sosyal ihtiyaçlarını karşılaya
cak olan ve mükellefle Devlet arasındaki ihti
lâfları ciddî, bağımsız bir teşkilâta bağlayacak 
bn malî kazanın biran evvel müstakil bir kaza 
haline getirilmesini talebeder, 1972 bütçesinin 
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soydan. 
Bölümlere geçiyoruz efendim. 

C — MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
(A/l) CAEİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 883 089 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 89 372 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 158 490 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm l i ra 

15.000 Kurum giderleri 2 267 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler * 13 829 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 2 992 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar ^ 11000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 iktisadî transferler 2 068 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 7 052 715 338 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1362 380 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 nci bölümde bir önerge var, okutuyo-
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin, Bütçe Karma Komisyonunda mü

zakeresinde, «Derneklere yardım» kısmında, 
«Modern Cerrahî ve Araştırma Derneği Âcil 
Yardım Trafik Hastanesi» ne «Bir milyon» lira 
ayrılması temennisi kabul olunmuş ve bütçe ra
poruna dercedilmiştir. Aynı temenninin Yüce 
Senatonun onayına sunulmasına müsaadelerini
zi saygı ile arz ederiz. 

M. a. P. Grupu S. G. 
C. H. P. Grupu adına Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu i. Etem Karakapıcı 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Orhan Kürümoğlu 
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Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

Antalya 
Akif Tekin 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Niğde 

Malatya 
Hamdi Özer 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Ankara 

Turgut Cebe 
Tabiî Üye 

Hüseyin Avni Göktürk M. Suphi Gürsoytrak 
Ankara Kırklareli 

ismail Yetiş Ali Alkan 
Bolu Eskişehir 

Turgut Gülez Ö. Ucuzal 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Efendim, önerge temenni kara
rıdır, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 nci bölümü 1 362 380 001 lira olarak 
önerge ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«36.000 Borç ödemeleri 6110 445 848» 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 12.000 nci bölümde bir atlama 
yaptık, Devlet Memurları Kanununun getirdiği 
harcamalarla ilgili. Tekriri müzakere gerekiyor. 
Tekriri müzakereyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı bütçesinin 

Bütçe Karma Komisyonundaki müzakeresinde 
yapılan bir düzeltme maddî hata olarak yapıla
mamıştır. 

Bu itibarla, Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı 
bütçe tasarısının tekriri müzakeresini ve 12.340 
nci «Tedavi yardımı ve cenaze masrafları» mad
desindeki 1 800 000 liradan 1 300 000 lirasının 
tenzili ile Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.120 
nci «Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği 
harcamalar» maddesine aktarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı, 12.340 
tan 1 300 000 lirayı tenzil ediyoruz. 12.000 nci 
bölümün 12.340 nci maddesini 1 300 000 eksiği 

ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Maliye Bakanlığının 12.120 nci mad
desine ise 1 300 000 ilâve ediyoruz. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, 12.000 nci bölümü, bu ilâve ile bera
ber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle Maliye Bakanlığı bütçesinin mü
zakereleri sona ermiştir. Hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

Şimdi, maddelere geçiyoruz. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

I - GENEL HÜKÜMLER: 

1. Gider, gelir ve denge : 
A) Gider bütçesi : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (24 170 843 789) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (4 365 926 087> lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (21 775 309 167) 
lira ki, toplam olarak (50 312 079 043) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, (A/l), (A/2), (A/3) 
cetvelleriyle beraber 1 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

B) Gelir bütçesi : 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(49 612 079 042) lirası normal kaynaklardan, 
(700 000 001) lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere (50 312 079 043) lira tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 
KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabu Üye) — 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabu Üye) — 

Sizin bütçe müzakerelerini bu noktada kesece
ğinizi tahmin ediyorduk, öyle yapmayacak mı
sınız? 

— 351 
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BAŞKAN — Efendim, (B) cetvelini de 
okutacağım, ondan sonra 2 nci maddeyi oylaya
cağım. Bunun dışında diğer maddeleri yarına 
bırakacağım ve bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmalar yarın yapılacak ve o maddeler devam 
edecek. Çünkü, biz bu müzakerede dikkat bu
yurursanız gelir bütçesinin müzakeresini yapı
yoruz. Gelir bütçesi (B) cetveline bağlıdır. O 
bakımdan gelir bütçesinin oylanmasını yapma
ya mecburuz. 

Siz bir şey mi ifade etmek istiyorsunuz? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, öyle sanırdım ki, gelir bütçesi, 
müzakerelerde en az üzerinde durulan, henüz 
şekillenmemiş, tabir caizse bütçenin en sıvı kıs
mıdır. Belki müzakereler, bazı tekliflere esas 
olacaktır; böyle olmasa bile mutlaka eleştiri
lere esas olacaktır. Arkadaşlarımıza bu imkânı 
vermek üzere müzakereyi bu noktada kesmenizi 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, şimdi usu-
lî bakımdan bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü, büt
çenin sonuna gelmişiz. Ancak, bütçenin sonunda 
grup sözcülerine tümü üzerinde söz verebilece
ğiz, teamül böyle, 74 ncü madde muvacehesinde. 
O bakımdan konuşmaların gelir bütçesine, (B) 
cetveline tesir edecek bir durumu olamaz 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Sayın Başkan, önergeler takdim olunamaz mı? 

BAŞKAN — Önergeler bugüne kadar tak
dim edilmiş olabilirdi. Olmadığına göre... Zaten 
biz, şimdi şu anda gelir bütçesinin müzakeresini 
de yapıyoruz. Zatıâliniz hatırlarsınız, baş taraf
ta ben ifade ederken, Maliye ve gelir bütçesinin 
müzakeresini yapıyoruz dedim. Eğer bu tarzda 
önergeleri olan muhterem arkadaşlarımız olsa 
idi, önergelerini takdim etmiş olmaları lâzımdı. 
Yani, burada gelir bütçesinin müzakereleri so
na eriyor artık. Bütçeyi biz aslında kapatıyoruz. 
icabederse, şimdi maddeleri de okuturuz, yap
mıyoruz tabiî, ondan sonra da açık oylamaya 
geçebiliriz. Onu yapmıyoruz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Peki Sayın Başkanım, ben sadece bir uyarmayı 
ortaya koydum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, zatıâliniz usu-
lî bir şey mi ifade edeceksiniz? 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkanım, o hususu arz edecektim; 1 nci 
madde kabul edildikten sonra, ona denk bir ge
lir bütçesini kabul etmek Anayasa icabıdır, onu 
ars edecektim, 

BAŞKAN — Efendim, zaten muhterem ar
kadaşımız da, «Temenniler olabilir» şeklinde 
ifade ettiler, yoksa her hangi bir şekilde değiş
tirici bir teklif olacağı ifadesinde bulunmadılar. 
Teşekkür ederim. 

Buyurunuz efendim. 

B — CETVELİ 

Bölüm Lira 

54.000 Gelir üzerinden alınan ver
giler 17 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

55.000 Servet ve servet transferleri 
üzerinden alman vergiler 2 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56.000 Üretim üzerinden alınan ver
giler 8 568 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57.000 Harcamalar üzerinden alınan 
vergiler 1 580 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58.000 Hizmetler üzerinden alınan 
vergi ve harçlar 4 622 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59.000 ithalât üzerinden alman ver
gi ve resimler 10 340 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı ve Devlet payları 240 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet patrimuvanının gelir
leri 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 3 752 079 041 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

71.000 Özel gelirler ve fonlar 700 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 2 nci maddeyi tekrar okutuyorum 
efendim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, 2 nci maddeyi (B) 

cetveliyle beraber oylarınıza arz ediyorum Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, burada müzakereleri kesiyoruz, yarın 
devam edilecektir. 

10 Şubat 1972 Perşembe günü saat 09,30 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,20 



C. Senatosu B : 33 9 . 2 . 1972 O : 3 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul 'edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 117 
Eeddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Re*et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş. 
Selâlıattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı git 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
â. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağkyangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARDAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMİB 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligüı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TABlI ÜYBLBS 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükranı özkava 
(î. A.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Muikadder Öztekim (B.) 

Mehmet Ünaldı(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Çekinser] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
(i.) 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu ; 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL! 
Tekin Arılburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkötâmoğlu 

d. A.k£o':% " 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Fakih Özlen (1.) 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük (B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

e *55 — 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslac Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçoik 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütoe karnın tasarısına verilen açık oylann neticesi : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenier : 117 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özglmeş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat\ 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M, Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zereaı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ArKDIN 
Ali'-Ge],âİ€Î%u||p©§kun 

B A l t e E S İ R 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Küriimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçnk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARSI 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etcm Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Mcnteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan ' 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
( t Â.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 
(î.) 

BURSA 
Saffet Ural 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Oztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Çekinser] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Oya katılmtyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekin Arıburun (Başkan, 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Mehmet Hazcr 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.); 

Fakih özlen (İ.) 
MANİSA 

Doğan Barutçuöğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

MABDlN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi AkadLı 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ersin (B.) 
Nihat Erim \ 
(Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Suad Hayri Ürgüplü 
(İ) 

[Açık üy&likler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenljer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılraıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
115 
113 

0 
2 

66 
2 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip S'oıııunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğln 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feıvızi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

StlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emaımllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(•B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehımet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(D 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Çekinserler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
MALATYA 

Nure.Mii Akyurt 

[Oya katılmtyanlar] 
DENlZLÎ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan TopaloğK: 

HAKKÂRI 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekin Anburım CBaşkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlıı 
(1. A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Açık w 
Eskişehir 
Sivas 

Yek! 
..••?" mm»> 
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KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah (1.) 
Fakih Özlen (İ.) 

MANİSA 
Doğan Barutçooğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüsejrin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

yelikler] 
1 
1 

m 2 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Engin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmem 
Bahriye Üeoik 
Suad Hayri Ürgüplü 
(î.) 

http://Nure.Mii


Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

3:] XCÜ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1972 Çarşamba 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
M/554) ; Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


